
 
 

 

 

                                                                   ประกาศเทศบาลตําบลหนองพลับ 
เร่ือง   สอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเทิดไท 

 ------------------------------------ 
          ดวยเทศบาลตําบลหนองพลับมีความประสงคจะสอบราคา โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยบานเทิดไท   โดยเบิกจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ประจําป พ.ศ.  2554   
                    ราคากลางของงาน  จางเหมา  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยบานเทิดไท   
เปนจํานวนเงิน  108,000.00.-  บาท  (-หนึง่แสนแปดพันบาทถวน- )   ตามรายละเอียดแนบทาย 
                       ผูมีสิทธ์ิเสนอราคาจะตองเปน   นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา    หรือผูท่ีมีอาชีพรับจางงานท่ี
สอบราคาจางดังกลาว    และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  

          ผูเสนอราคาสามารถยื่นซองเสนอราคาไดตัง้แตวันท่ี………….....25  กรกฎาคม  2554........... 
ถึงวันท่ี.............5  สิงหาคม  2554..........  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดแุละทรัพยสิน   กองคลัง     
เทศบาลตําบลหนองพลับ  ยกเวนวันท่ี.........1  สิงหาคม  2554..  ใหยื่นซองได  ท่ีหองเปดซอง  ณ.  ศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  อาคารหลังใหม   ชั้น  4  เวลา    09.00 - 16.30  น.  และกําหนดเปดซองสอบราคา  ใน
วันท่ี..............8  สิงหาคม  2554......เวลา    11.30   น.   ณ.  หองรับ-เปดซอง   ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  อาคารหลังใหม   ชั้น  4 
           ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาทได   ณ งานพัสดุและทรัพยสิน  
กองคลัง    เทศบาลตําบลหนองพลับ     ระหวาง วันท่ี............... ..25  กรกฎาคม  2554..........................ถึงวันท่ี
...........5  สิงหาคม  2554............ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  (032)  528003 ,  (032)  571273   ใน
วันและเวลาราชการ 
 
            ประกาศ  ณ  วนัท่ี......22....เดือน    กรกฎาคม     พ.ศ.   2554                                             
 
         

      (ลงชื่อ) 
                           (นาย เกรียงไกร        ทวีกาญจน) 

                    นายกเทศมนตรีตําบลหนองพลับ 
 

 
 
 



 
 

                                                                                                                                                
                                                        เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี       /2554 

การจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานเทิดไท    
ตามประกาศเทศบาลตําบลหนองพลับ 

ลงวันท่ี          เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.  2554 
------------------------------------------------ 

       ดวยสํานกังานเทศบาลตําบลหนองพลับ      ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา        “   เทศบาลตําบลหนองพลับ  ” 
มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา           โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     ซอยบานเทิดไท    
สรางตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนองพลับ  ใหมีขนาด ผิวจราจร กวาง  2.50  เมตร  ยาว  78   เมตร  
หนา   0.15   เมตร  พรอมติดต้ังปายโครงการ  จํานวน   1   ปาย  โดยสรางตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
หนองพลับ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ  โดยมีขอกําหนด ดังตอไปนี ้

1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบสรุปรายการและรายละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกนัซอง 
(2) หลักประกนัสัญญา 

1.5 บทนิยาม 
          (1)   ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 
          (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 
 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
          2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ เทศบาลตําบลหนองพลับ 
         2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
         2.3  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของเทศบาลตําบล
หนองพลับ 
         2.4  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสราง   ประเภท
เดียวกันกับงาน   ท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา    54,000.-  บาท      และ    เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา  โดย  
ตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่ซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ  หรือ หนวยงานเอกชนท่ี เทศบาลตําบล
หนองพลับ เช่ือถือ 



 
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                                 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน     2     สวน    คือ 
    3.1  สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
              (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา     

          (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
           (ข)  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
           (2 )  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น   สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
             (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยืน่สําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา     และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย กใ็หยืน่สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไวใน (1) 
            (4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี)  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
           (5)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                3.2  สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                      (1)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                     (2)  บัญชีรายการกอสราง   (หรือใบแจงปริมาณงาน)    ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
                     (3)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ1.6 (1) 

4.  การเสนอราคา 
                   4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังส้ิน    และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวน
เงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกนัท้ังตัวเลข และตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 
แกไข เปล่ียนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                    4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือรวมราคา
ตอหนวย และหรือราคาตอรายการ      ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ท้ังนี้    ราคารวมท่ี
เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
 



 
 
 

โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวม คาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
 ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกาํหนดยื่นราคาไมนอยกวา       30      วัน   นับแตวันเปดซองสอบราคา 

โดยภายในกําหนดยื่นราคา    ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
        4.3    ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน  30  วันนับ         
 ถัดจากวนัลงนามในสัญญาจาง 

4.4    กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขเอกสารสอบ
ราคา 

4.5   ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย      จาหนาซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา    โดยระบุไวท่ีหนาซองวา     “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา    เลขท่ี 
        /2554 ”  ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาในวันท่ีประกาศสอบราคา  กอนถึงวันเปดซองสอบราคา  ณ   
งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองพลับ ยกเวน วันท่ี............................................................                          
ยื่นซองไดท่ีหองรับและเปดซอง ศาลากลางจังหวดัประจวบคีรีขันธ อาคารหลังใหม ช้ัน 4(เวลา 09.00-16.30น.) 
          เม่ือพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาใน   วันท่ี.......................................................    เวลา     11.30    น.  ณ. 
หองรับ -  เปดซอง  อาคารหลังใหม  ช้ัน  4    ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ    เปนตนไป 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
         5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้ เทศบาลตําบลหนองพลับ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม                    

   5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตอง  ตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการฯ จะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กนอย    หรือท่ีผิดแผก
ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ   ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอเทศบาลตําบลหนองพลับเทานั้น   
      5.3 เทศบาลตําบลหนองพลับ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้

        (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลหนองพลับ 

     (2)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางใดอยาง 
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา               

              (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ 
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
 



 
 
 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา      คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือ เทศบาลตําบลหนองพลับ    มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง   สภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  เทศบาลตําบลหนองพลับมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  5.5 เทศบาลตําบลหนองพลับทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพจิารณาจางในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ    เทศบาลตําบลหนองพลับเปนเด็ดขาด    ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได   รวมท้ังเทศบาลตําบลหนองพลับ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ
ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิการงานตามสัญญา
ไดคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลหนองพลับจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา   ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงาน      ตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ     หากคํา
ช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลตําบลหนองพลับ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

6.การทําสัญญาจาง 
       ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ  เทศบาล 

ตําบลหนองพลับภายใน......7......วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ........5.........ของราคาจางท่ีสอบราคาไดใหเทศบาลตําบลหนองพลับยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา   โดยใชหลักประกนัอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 

( 1 ) เงินสด 
( 2 ) เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาท่ี หรือ 

กอนวนันั้น ไมเกิน 3 วัน ทําการ 
( 3 ) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีกระทรวงมหาดไทย 

กําหนด 
       (4)   หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหรรมแหงประเทศไทย      บริษัทเงินทุน   
หรือ    บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนญุาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย    และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศ
ไทยแจงเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลม ใหใชตามตวัอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

(5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       สําหรับการประกวดราคานานาชาติใหใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในตางประเทศ

ท่ีมีหลักฐานและหัวหนาสวนราชการเช่ือถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่งลักประกนันี้จะคืนใหโดย
ไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 



 
 
 

  7.  คาจางและการจายเงิน 
      7.1  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)  เทศบาลตําบลหนองพลับจะจายเงินคาจาง โดย
แบงออกเปน   
     7.1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเทิดไท         

           -   แบงงวดงานเปนจาํนวน   1   งวด  ระยะเวลาในการดําเนินงานท้ังส้ิน     30     วัน  
นับแตวันลงนามในสัญญาจาง โดย ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการในสัญญาจางและคณะกรรมการตรวจงาน
จางไดตรวจรับไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 8.   อัตราคาปรับ  
       คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ  17 จะกาํหนดในอัตรารอยละ   0.25    ของคาจางตาม 

สัญญาตอวัน 
9.   การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
     ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือ ทําสัญญาตามแบบดังระบุในขอ  

1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกดิข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป  
นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลหนองพลับ  ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน    5    วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้  ไดมาจาก  เงนิอุดหนุนท่ัวไป 
       10.2  เม่ือเทศบาลตําบลหนองพลับ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว     ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจาง   ดังกลาวเขามาจากตาง 
ประเทศและส่ิงของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู   และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประการกําหนด  ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้
  (1) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพานิชยนาวีภายใน  7  วนั  นับถัดจากวนัท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2)    จัดการใหส่ิงของดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี 
ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (3)     ในกรณท่ีีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดของตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลหนองพลับ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ  7  เทศบาลตําบลหนองพลับ จะริบหลักประกันซองหรือ 
 



 
 
 
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  เทศบาลตําบลหนองพลับ สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดใหแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

    11.   มาตรฐานฝมือชาง 
            เม่ือเทศบาลตําบลหนองพลับ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด  ใหเปนผูรับจาง   และไดตกลง

จางเหมาโครงการตามประกาศน้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานโครงการดังกลาว ผูเสนอ
ราคาจะตองมี และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก กรมพฒันาฝมือแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ 
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่า
กวารอยละ  5 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
                       (11.1 )   สาขาชางโยธา     จํานวน  1  คน 
           (11.2)   สาขาชางกอสราง   จํานวน  1  คน 
   12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
             ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
    

   สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ 
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