
เอกสารสอบราคาชื้อเลขที่ 1/2559 
จัดซื้อรถบรรทุก  เครื่องยนต์ดีเซล  แบบดับเบ้ิลแค็บ  4 ประตู  จ านวน  1  คัน 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน  ลงวันท่ี  5  กันยายน  2559 

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

 
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต้าบล” มีความประสงค์ 

จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จ้านวน  
1  คัน  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า  2,500  ซีซ ี
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู  พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียบ มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง  สามารถปรับระดับได ้
5. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  ชนิด 4 สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้้า  และมีระบบเทอร์โบแปรผันและ
อินเตอร์คูเลอร์  พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมปริมาณการจ่ายน้้ามันเช้ือเพลิง     
6. ระบบขับเคลื่อน  ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า  5  เกียร์  และเกียร์ถอยหลัง  1  เกียร ์
7. ระบบคลัช  เป็นแบบระบบจานแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 
8. ระบบเบรก ดีสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง 
9. ระบบสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช๊คอัพ 
10. ระบบไฟฟ้า ครบถ้วนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกก้าหนด สามารถใช้งานได้ทันท ี
11. เครื่องเสียง วิทยุ  CD  MP3  พร้อมล้าโพง 
12. พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคัน, ยางปูเท้า. กระบะลายเนอร์ กันชนหน้าหลัง 
13. มีรีโมทกันขโมย, กระจกมองข้าง, กระจกข้างปรับไฟฟ้า และมีไฟเบรกดวงที่สาม 
14. มีระบบเซ็นทรัลล็อค ที่ปัดน้้าฝนต้ังเวลาได้ เบาะปรับระดับสูงต่้าได้ และมีไฟไล่ฝ้าหลัง 
15. ล้อ – ยาง  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
16. มีตราเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า  18  เซนติเมตร  
และอักษรช่ือเต็มของ  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร  หรือช่ือย่อ
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  7.5  เซนติเมตร   พร้อมระบุว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น”  ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ ทั้งสอง
ข้าง  หมายเลขครุภัณฑ์ตามที่ อบต. ก้าหนด  ตราและเครื่องหมายทั้งสองข้างให้พ่นด้วยสีที่อบต. ก้าหนด 
17. ราคารวมภาษีสรรพสามิต  ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  พระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ 3  ตลอดจน
ภาษีอื่น ๆ  เรียบร้อยแล้ว 
18. มีศูนย์บริการมาตรฐาน ในเขตอ้าเภอฝาง 
 
 

/ อุปกรณ์...  
 

อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ 

1. เครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต       1   ชุด 
2. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ     1    ชุด  
3. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม     1    ชุด  
4. ประแจถอดล้อ      1    ชุด  
5. หนังสือคู่มือประจ้ารถ     1    ชุด 



 2 

6. การรับประกัน  3  ปี  หรือ  100,000   กิโลเมตร 
7. อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ ( CATALOG ) แนบท้ายสัญญา 

 
  ซึ่งพัสดุที่จะช้ือนี้ต้องเป็น  ของแท้   ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน   ไม่เป็นของเก่า   เก็บอยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคาฉบับนี้     ราคากลาง  
954,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไป  

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา  
1.3 แบบสัญญาช้ือขาย 
1.4 แบบหนังสือค้้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
2.   คุณสมบัติของผู้เสนอ ราคา  
2.1  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว       และต้องไม่เป็นผู้ถูก 

แจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบ
ราคา 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น 
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิและคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.4  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย   
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิคส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.6 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 
/3. หลักฐาน... 

3.   หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี ้
3.1    ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท    และส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  ส้าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส้าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  3.2  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน   พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  
  3.3 หนังสือมอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

3.4   บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา   รวมทั้งรายการและจ้านวน 
ตัวอย่าง (ถ้ามี) 

4.   การยื่นซองสอบราคา 
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    4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน    จ้านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขุดลบหรือแก้ไข  หากมีการขุดลบ   ตก   เติม   แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้โดยทุกแห่ง 
  4.2    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคา
รวมและราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ที่ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ   โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น   ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอาการอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวง  จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้   
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอยืนราคา   ไม่น้อยกว่า .... 45.... วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 

  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก
เครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  ไปพร้อมในเสนอราคา   เพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าวนี้  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ   
  ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง  โดยผู้มี
อ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคาหากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   ผู้เสนอราคาจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน  5  วัน 
 
 

/4.5 เสนอ… 
 

  4.5 เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอจ้านวน ……-…….หน่วย ใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลจะไม่รับชอบในความเสียหายใดๆ  ที่
เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนต้าบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

4.6  การยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ    
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.7 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 
1/2559 “   โดยยื่นต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล   ในวันที่  5 กันยายน  2559 ถึงวันท่ี 16  กันยายน  2559 ใน
วันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  และก้าหนดยื่นซอง  ในวันที่ 19 กันยายน   255 9  
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ระดับอ้าเภอ ช้ัน 2 
ที่ว่าการอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่ 
  เมื่อพ้นก้าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  20 กันยายน 255 9  เวลา   09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ    
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  ระดับอ้าเภอ  ช้ัน 2 ที่ว่าการอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
 
   5.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
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5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม   ข้อ  3   หรือ ยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม  ข้อ  4    แล้วคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา  ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลเท่านั้น 
  5.3    องค์การบริหารส่วนต้าบลสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา    โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี ้
   (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคาน้ัน   ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใบหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
   (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส้าคัญ 
หรือมีผลท้าในเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ 
 
 
 

/ 5.4 ในการ... 
5.4  ในการตัดสินการสอบราคา   หรือในการท้าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

หรือองค์การบริหารส่วนต้าบล   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง   สภาพฐานะ   หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต้่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที ่
เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ  
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ    มิได้
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมี
เหตุให้เช่ือได้ว่า การเสนอราคากระท้าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา 

6.    การท าสัญญาซื้อขาย 
6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท้าการ  ของ

ทาง 
ราชการ  นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณาท้าจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน  ข้อ 1.3  ก็ได้ 

6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5  วันท้าการ  ของ
ทาง 

ราชการหรือองค์การบริหารส่วนต้าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือตาม   ข้อ   6.1    ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน   ข้อ  1.3    กับองค์การบริหารส่วนต้าบล  ภายใน  ..…7..…
วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
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(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท้าสัญญาหรือ 

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท้าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุใน 

ข้อ  1.4 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย   

หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะสอบราคา  (ผู้ขาย)  พ้น 
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย   ให้คิดในอัตราร้อยละ   0.20   ต่อวัน 
 
 
 
 

/8. การรับ... 
 
8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ……-…...
เดือน…..1..…..ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายจะรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม …..…7…….วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
9.1.  เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้    ตั้งจ่ายจากงบประมาณ ประจ้าปี 2559  เท่านั้น 
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบล  ได้รับอนุมัตเิงินงบประมาณ 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้วเท่านั้น 
  9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้นต้องน้าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการคมนาคมประกาศก้าหนด  
ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ    เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้
   (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี   

9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
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ที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ใน   ข้อ  6    องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  
(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 

9.4  องค์การบริหารส่วนต้าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส้านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)   

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 
 

                 วันท่ี 5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 


