
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 

เร่ือง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 2  ต าบลนาคา  

อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง 

******************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 2 ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง โดยวิธีสอบราคา  
นั้น 

  รวมราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   1,840,397.-  บาท              
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคา
แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติ
ไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางเอง  จะน าราคา
กลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)                                                                                                                                                 
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว  

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ

บริหารการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง    ในวงเงินไม่น้อยกว่า   

920,199.-    บาท    

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่    28   เดือน  เมษายน   2553   ระหว่างเวลา... 11.00 น. 

ถึงเวลา  12.00  น.  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  28   เดือน  เมษายน    พ.ศ.  2553  
เวลา      13.30    น. เป็นต้นไป   ณ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  และก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่
วันที ่   29  เดือน  เมษายน    พ.ศ.    2553   เวลา    10.30   น.   ถึงเวลา   11.00   น.    
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ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล   ( ห้องประชุมท่ีว่าการ

อ าเภอสุขส าราญ )        และก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่     29   เดือน    เมษายน     พ.ศ.   2553     

ตั้งแต่เวลา    13.30   น.   เป็นต้นไป                                                                                                                                                   

 

                                  ผู้สนใจตดิต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ             2,000.-          บาท 

ได้ที่     องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา     ระหว่างวันที่    7      เดือน     เมษายน      พ.ศ.    2553       ถึง    
วันที่     28      เดือน     เมษายน    พ.ศ.   2553   สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   077- 874049      
ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   5    เดือน   เมษายน   พ.ศ.    2553 
 
 
 
 

(  นายพลาวุธ   จ่างทอง  ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
                                                    



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   8/2553 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่  2    

ต าบลนาคา   อ าเภอสุขส าราญ   จังหวัดระนอง 
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา    ลงวันที ่  5   เมษายน   2553        
    . 

********************************** 

องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 2 ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ 
จังหวัดระนอง ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาก าหนด พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้    

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้   คือ      1,840,397.-        บาท    

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน(หลักประกันสัญญา) 
1.5    ฯลฯ     

                2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้ง

เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสากิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.3 ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า    920,199.-    บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เชื่อถือ  
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 3.   หลักฐานการเสนอราคา 

                                  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคานี้  
                            3.1  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มี 

การก าหนดผลงานตามข้อ 2.3) 

        3.2   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.3  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ  

อ านาจให้บุคคลยื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ์     ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

3.4  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา   
3.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.6   ส าเนาบัตรประชาชน 
3.7  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน       

                            4.   การยื่นซองสอบราคา 
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี 

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยการพิมพ์  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   45  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน    45   วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือในวันที่รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เร่ิมท างาน  
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4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
                          4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี 
8/2553”โดยยื่นตรงองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ตั้งแต่วันที่  29 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2553       

ระหว่างเวลา     10.30    น.    ถึง       11.00    น.       ณ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ( ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ )      
                              เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะ  
กรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   29  เมษายน  2553   ตั้งแต่เวลา  13.30   น.    
เป็นต้นไป 
                              5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย   หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

5.3 องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มี  
การผ่อนผันในกรณี   ดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐาน-การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระ-ส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

(5) ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ                                                                                                                                                                       
5.4 ราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 

ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                        5.5 องค์การบริหารส่วนต าบล  ทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็น ผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต หรือมีการ
สมยอมในการเสนอราคา   

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา 
ได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้   องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

  6.  การท าสัญญาจ้าง 
     ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาระบุใน ข้อ 1.3 กับองค์การ-

บริหารส่วนต าบล  ภายใน        7        วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง     และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5      ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล   ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบฉบับหนังสือค้ าประกันดัง

ระบุในข้อ 1.4  
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อ

การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท 
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการ   พัสดุก าหนด (การใช้หลักประกัน
ตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ) 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                                                                                                              5/7. ค่าจ้างและ........ 

                                                      



                                                          -5- 

7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น     1     งวด   ดังนี้ 
       งวดที่ 1   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ                 ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน                                    ให้แล้วเสร็จภายใน                                 วัน     
       งวดที่ 2   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ                 ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน                                                                            ให้แล้วเสร็จภายใน................................วัน                                                                                    

       งวดที่ 3   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ                 ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน.....................................................................................ให้แล้วเสร็จภายใน                                วัน 
       งวดที่ 4   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ                 ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน                                                                         ให้แล้วเสร็จภายใน                             วัน 
       งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100              ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา   รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย   
                           8.  อัตราค่าปรับ 

     ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ     0.10     ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                         9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
            ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ใน  ข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า        2    ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน           7         วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช าระ 
                            10.  ข้อสงวนสิทธิในการการเสนอราคาและอื่นๆ 
                               10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2553 เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง 2555    ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคา  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับอนุมัติ
เงินค่าก่อสร้างจากการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2553 เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555    ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคาแล้วเท่านั้น   
                               10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้      
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชนาวี ดังนี้ 
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(1)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   ต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพานิชนาวีภายใน   7   วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
                                       (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  

    เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ  
    พาณิชนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง  
    เรืออ่ืน    หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี 
                                   10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน ข้อ  6   องค์การบริหารส่วนต าบล   อาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้าม)ี 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง   
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และ  

ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว     ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว    
ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และ ปวท . หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่
ละสาขาช่างดังกล่าว                                                                                                           
                                  11.1 ช่างประจ าโครงการวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวช. มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง 
 จ านวน    1    คน                

11.2                                                                    
11.3                                                        

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างจึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ  

ระเบียบก าหนดไว้โดยเคร่งครัด         

                                                                                                          
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 



            วันที่   5   เดือน   เมษายน   พ.ศ.   2553               .  

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

             
 


