
เอกสารสอบราคาซือ้ เลขที ่ ๖/๒๕๕๔ 

การซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดเีซล)  ครั้งที่ ๒ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล

ต าบล”  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ ๒ 

จ านวน ๒  คัน  งบประมาณและราคากลาง  คันละ  ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน๙๘๘,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ซึ่งพัสดุที่จะซือ้จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่

ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 

๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

๑.๓  แบบสัญญาซือ้ขาย 

๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

๑.๕  บทนิยาม           

(๑)  ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒)  การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖  แบบบัญชเีอกสาร          

(๑)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ โดยต้องมีหนังสือรับรอง

การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหนา่ยจากเจ้าของผลติภัณฑ์ 

๒.๒  ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล 

หรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทย  เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 



  -๒- 

 
๒.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลต าบล ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓)  ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค่าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 

ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนา

บัตรประจ าตัวผูเ้สียภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๑)  

๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)  แคตตาล็อกหรอืแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(๓)  ส าเนาใบเสร็จรับเงนิค่าซือ้เอกสารสอบราคา 

(๔)  บัญชรีาคาแนบท้ายใบเสนอราคา 



  -๓- 

 
(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ

ใน ข้อ ๑.๖ (๒) 

๔.  การเสนอราคา 

  ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่

มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี

การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

  ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย

เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน

ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง 

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      ๖๐     วัน นับแต่วันเปิด

ซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ

เสนอราคามิได ้

๔.๓  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน       ๔๕        วันนับถัด

จากวันลงนามในสัญญาซือ้ขาย 

๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ

ของ    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)     ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อ

ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนีเ้ทศบาลต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา

ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ เข้าสอบราคา หาก

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน า

ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน       ๑        วัน 

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน        -       (หน่วย) เพื่อใช้

ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลต าบลจะไม่

รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลต าบล

จะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

๔.๖  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดู รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

สอบราคา 



  -๔- 

 
๔.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ 

เลขที่  ๖/๒๕๕๔  โดยยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔                               

ถึงวันที่  ๘  กรกฏาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุ

เทพ (ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 

อบต.ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้องประชุมช้ัน ๓ ที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่) ในวันที่                                               

๑๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแตเ่วลา ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่   ๑๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๔                                               

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี ้เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ย   ราคารวม        

๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่

สาระส าคัญ ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

๕.๓  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณี  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

(๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา 

อย่างหนึ่งอย่างใด หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้                 

ลงลายมือช่ือพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน

ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 



  -๕- 

 
๕.๕  เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ

ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งาน หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมี

การสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน

ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ

แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินการตามสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หาก

ค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๖.  การท าสัญญาซื้อขาย 

๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า

การของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ

แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า

การของทางราชการ หรือเทศบาลต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ

การสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับเทศบาลต าบลสุเทพภายใน      

๗      วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า

ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง

อย่างใด  ดังต่อไปนี ้

(๑)  เงินสด 

(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา

หรอืก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

(๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง

ระบุในข้อ ๑.๔ 

(๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(๕)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการ 

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน

ดังระบุในข้อ  ๑.๔ 



  -๖- 
 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา (ผูข้าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ขายแล้ว 

๗.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐   ของราคาพัสดุต่อวัน 

๘.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดัง

ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า       ๑      ปี นับถัดจากวันที่ผูซ้ือ้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไข

ให้ใชก้ารได้ดีดังเดิมภายใน      ๑๕      วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

(๙.๑)  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔     

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลได้รับอนุมัติงบประมาณ แล้ว

เท่านั้น 

(๙.๒)  เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ

สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ

ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก

ต่างประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น

ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรอือื่น 

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 



  -๗- 

 
(๙.๓)  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  ๖  เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

(๙.๔)  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

เทศบาลต าบลสุเทพ 

 

 

(นางสาวชวนพิศ   เพลัย) 

หัวหนา้เจา้หน้าที่พัสดุ 

วันที ่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 


