
 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองหล่ม
 ................…................................................................................................................... . 
          ด้วยเทศบาลต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกาศสอบ
ราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 งบประมาณ  91,650.-บาท(เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
                -โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลหนอง
หล่ม พร้อมคนขับและต้องมีผู้ดูแลเด็กภายในรถจ านวน 1 คน โดยมีระยะเวลาจ านวน 141 วันๆละ 650 บาท 
รวมเปน็จ านวนเงินทั้งสิ้น 91,650.-บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
   2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
 ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

   3. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล 
   4. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือ

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
         5. ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มกราคม 2556 ถึงวันที ่28 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 
16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ ณ  กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหล่ม และวันที่  29  มกราคม  2556 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ระดับอ าเภอ  อ. ดอก
ค าใต้ จ.พะเยา   
          ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30  มกราคม  2556 ตั้งแต่เวลา  11.30 น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอดอกค าใต้) อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  
                    ผู้สนใจติดต่อและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหล่ม  
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม  2556 ถึงวันที่  28  มกราคม  2556  เวลา 08.30 – 
16.30 น. และวันที่ 29  มกราคม  2556 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอดอกค าใต้  อ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0–54892–255      
 
                    ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556 
            สมิง  ธรรมปัญญา 

  (นายสมิง    ธรรมปัญญา) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 

 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี  2/2556 

โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ตามประกาศ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ลงวันที่  15  มกราคม  2556 
 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองหล่ม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“เทศบาลต าบลหนองหล่ม” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้าง   โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลหนองหล่ม 
พร้อมคนขับและต้องมีผู้ดูแลเด็กภายในรถจ านวน 1 คน โดยมีระยะเวลาจ านวน 141 วันๆละ 650 บาท รวม
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 91,650.-บาท(เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายทุกวันท าการ ที่มี
การรับ-ส่ง จริง 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 

              1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                         1.2 แบบใบเสนอราคา 
                1.3 แบบสัญญาจ้าง 
                1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา)  

2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
    2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
   2.2 ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
 ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

   2.3 ไม่เปน็ผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล 
   2.4 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือ

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
         2.5 ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
                      ผู้เสนอราคาราจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
   3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า 
        เพ่ิม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตาม 
                           กฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                           บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

3.2 ส าเนาใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม (ถ้ามี) 
3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ของผู้ขับขี่และผู้ดูแลเด็ก) 
3.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.5 ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ 

 
 

      /-2-4.การยื่นซองสอบราคา....... 
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 4.การยืน่ซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี 

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกราคา ในบัญชีรายการจ้างเหมาบริการให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่
น้อยกว่า  150 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
           4.3 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา     แบบรูปและรายละเอียด  
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาที่ 2/2556” โดย
ยื่นโดยตรงต่อเทศบาลต าบล ในวันที่..15..เดือน มกราคม พ.ศ. 2556   ถึงวันที่ 28 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 
ณ กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหล่ม ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30  น.และในวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2556  ระหว่างเวลา  10.00 น.   ถึง 12.00 น.  ณ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว   จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. 
เป็นต้นไป  
    5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ในเฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

 5.3 เทศบาลต าบลหนองหล่ม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

       (1)ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

/ -3-(2) ไม่กรอกชื่อ.................. 
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       (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงรายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

       (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
         (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                    5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได ้เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระท าโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลต าบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล
ต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3  กับเทศบาลต าบล

ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ 

ในข้อ 1.4 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน   
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว   
               

/-4- หลักประกัน.......... 
 



-4- 
 
 

 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว และหากผู้ชนะการสอบราคาไม่ไปท าสัญญาตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
เทศบาลต าบลจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็นรายเดือนจ านวน 7 งวด    ดังนี้ 

       งวดที่ 1 เมื่อภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2556 ดังกล่าวแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงิน 12,350 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
       งวดที่ 2 เมื่อภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประจ าเดือน มีนาคม  
2556 ดังกล่าวแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงิน 13,650 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
       งวดที่ 3 เมื่อภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤษภาคม  
2556  ดังกล่าวแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงิน 12,350 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)     
             งวดที่ 4 เมื่อภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน  
2556  ดังกล่าวแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
           งวดที่ 5 เมื่อภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประจ าเดือน กรกฎาคม  
2556  ดังกล่าวแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
           งวดที่ 6 เมื่อภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม  
2555  ดังกล่าวแล้วเสร็จ เป็นจ านวนเงิน 13,650 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
           งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 30  กันยายน  2556 เป็นจ านวนเงิน 13,650 บาท (หนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  

8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันการส่งมอบงานจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันการส่งมอบงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  141 วัน (ประกันการส่ง
มอบงานจ้างตามสัญญา) นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน   

  

10.  สงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณ  เงินรายได้  การลงนามในสัญญาจะ
กระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลหนองหล่มได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างเหมาบริการ  แล้วเท่านั้น 

10.2  เมื่อเทศบาลต าบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชนาวีดังนี้ 
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   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ได้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 

  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชนาวี 

10.3  ผู้เสนอราคา ซ่ึงเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6  เทศบาลต าบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 เทศบาลต าบล  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

11. ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ 
ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  โดยต้อง 

จัดท ารายการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองหล่มก าหนด 
 
 

 
 

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

วันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


