เอกสารสอบราคาซือ้ เลขที่ 1/2560
การจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์สว่ นกลาง)
แบบดับเบิล้ แคบ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน ลงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
……………………………………………………………..
องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลานซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน ”
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
รถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จ่านวน 1 คัน ซึ่งราคาครุภัณฑ์
เป็นราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ก่าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส่านักงบประมาณ ฉบับเดือน มีนาคม 2560 ดังนี้
1. เป็นรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ
2. เป็นกระบะส่าเร็จรูป
3. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
5. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน่าและ
ข้อก่าหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้่าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้ แก่องค์การบริหารส่วน
ต่าบลบ้านลาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
2.5 ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ่าหน่าย ผู้แทนจ่าหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา และกรณีที่ได้รับมอบอ่านาจต้องท่า
หนังสือมอบอ่านาจมาแสดงด้วย

-23.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นนิติบคุ คล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์
สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็ น บุ คคลธรรมดาหรื อคณะบุค คลที่มิ ใช่ นิติบุ คคล ให้ ยื่น ส่ า เนาบั ตรประจ่ าตั ว
ประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมการค้า ให้ยื่นส่าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช้
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส่าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส่าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือ ส่าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง
(5) หลักฐานการเป็นตัวแทนจ่าหน่าย ผู้แทนจ่าหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคา
โดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.5 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอ่านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ่านาจให้บุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน โดยจะต้องระบุอ่านาจที่มอบให้ชัดเจน
(3) ส่าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา
(4) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.5 (2)
4. การยืน่ ซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ่านวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก่ากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส่าคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก่าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก่าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือ แบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไปพร้อมกับ
ใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ

-3ส่าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส่าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส่าเนาถูกต้อง โดย ผู้มี
อ่านาจท่านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน่าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.5 ผู้ เ สนอราคาจะต้ องส่ งตัว อย่ างของพัส ดุ ที่เสนอ จ่านวน- (หน่ ว ย) เพื่อใช้ใ นการตรวจทดลองหรื อ
ประกอบพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน จะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ หรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน
จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ทหี่ น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560”
โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560
(ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน
และในวันที่
20 เมษายน 2560 สามารถยืน่ ซองสอบราคาได้ทศี่ นู ย์รวมข้อมูลข่าวสารอ่าเภอบ้านไผ่ ได้ตั้งแต่เวลา
08.30 -16.30 น.เมื่อพ้นก่าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาแล้วโดยเด็ดขาด
ก่าหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00- 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารอ่าเภอบ้านไผ่ (ที่ว่าการอ่าเภอบ้านไผ่)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน
ระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4345-4464 ในวันและ
เวลาทางราชการหรือทางเว็บไซต์ http://www.baanlansao.com และhttp://www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส่าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก่าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส่าคัญ หรือมีผลท่าให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) ก่ากับไว้

-45.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลบ้านลาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท่าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ่านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการ
เป็นส่าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และ ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท่าไปโดยไม่สุจริต
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การท่าสัญญาซือ้ ขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ท่าการของทางราชการ นับ
แต่วันที่ท่าข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน จะพิจารณาจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท่า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท่าการของทางราชการ
หรือองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน เห็นว่าไม่สมควรจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องท่าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน
ภายใน7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากผู้เสนอราคาไม่มาท่าสัญญา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น หากต้องซื้อจากผู้ขายรายใหม่ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน ยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญาโดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท่าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท่าการของทางราชการ
(3) หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้
ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ0.20 ของจ่านวนเงินในสัญญา ต่อวัน
8. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี
จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความช่ารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุส่าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2560
9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน่าเข้ามาโดยเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

-5กระทรวงคมนาคมประกาศก่าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส่านักงาน คณะกรรมการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน ได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ท่าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก่าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก่าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือส่านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านลาน
วันที่ 3 เดือน เมษายน 2560

