
 

 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินคลุก เพื่อซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน  

จํานวน ๔๐๐ ลูกบาศกเมตร  
……………………. 

  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อหินคลุก เพื่อซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 1 -17  ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  จํานวน 4๐๐ 
ลูกบาศกเมตร  งบประมาณวงเงิน/ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เปนเงิน  260,000.00 บาท (สองแสนหก
หมื่นบาทถวน)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาซื้อแนบทายนี้ 
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก องคการบริหาร

สวนตําบลแมสูน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  27  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  10  กันยายน  2558  
ตั้งแตเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมสูน (กองคลัง) และยื่น 
ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ
ฝาง ชั้น 2  ในวันที่  11  กันยายน  2558  เวลา  08.30 น.  ถึง  16.30  น.  

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  14  กันยายน  2558  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
หรือจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอฝาง ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป  ผูสนใจ
ติดตอ ขอซื้อเอกสารสอบราคาจางในราคาชุดละ  500.00  บาท ไดที่  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบล
แมสูน ระหวางวันที ่ 27 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  10 กันยายน  2558 

ดูรายละเอียดไดใน www.maesoon.go.th และ www.gprocuement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท หมายเลข  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่   27  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  

 
                                   วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 
                     (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 



 
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  4/2558 

เรื่อง สอบราคาซื้อหินคลุก เพื่อซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน จํานวน ๔๐๐ ลูกบาศกเมตร 
 ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2558 

………………………………….. 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคา
ซื้อหินคลุก เพื่อซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 1-17 ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 400 ลูกบาศกเมตร  งบประมาณวงเงิน/ราคากลางในการ
จัดซื้อครั้งนี้ เปนเงิน  260,000.00 บาท (สองแสนหกหม่ืนบาทถวน)   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด   ดังตอไปนี ้

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
             1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2  แบบใบเสนอราคา 
 1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน( หลักประกันสัญญา ) 
 1.5  บทนิยาม 
                    (1)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

          (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
    1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
          (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
          (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

          2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
      2.1   ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือนี้  
      2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาเปนธรรมตามขอ  1.5  

    2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น    
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น  

3. หลักฐานเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน   2  สวน    คือ 
       3.1  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                      (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

          (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

/(ข)  บริษัทจํากัด.... 
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             (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

                   (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นสําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

                  (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1) พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

         (4)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษี  
มูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

      (5)   บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา 
      (3.2) สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4 
        (2)  หนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย  หรือตัวแทนจําหนายชวง ตามขอ 4.7 

         (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

             (4)  สําเนาใบเสร็จซื้อซองสอบราคาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
              (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา   รวมทั้งรายการ

และจํานวนของตัวอยาง  (ถามี)                  
          4.  การยื่นซองเสนอราคา 
                      4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก  
เติม  หรือ  แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
                     4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือราคาตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ     ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน 
และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบพัสดุให   ณ   สวนราชการที่ไดรับจัดสรรซึ่งจะแจงใหทราบในวัน
ทําสัญญา 
            ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา.....75.....วัน  นับแตวันเปดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                     4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน .....60...... วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย   

                         4.5 กอนยื่นซองเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 

/4.6 ผูเสนอราคา.... 
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               4.6  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน .....-..... (มี...-....รายการ)  ที่
เสนอราคา เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา   ทั้งนี้  องคการ
บริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช
แลวจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

                   4.8  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 3 ปดผนึกซอง
ใบเสนอราคาใหเรียบรอย จาหนาซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา    โดยระบุไวที่หนาซอง
วา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 4/2558” ยื่นตอ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ใน
วันที ่ 27  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  10  กันยายน  2558  ในวันเวลาราชการ  ณ  กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และในวันที ่11 กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 
- 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ท่ีวา
การอําเภอฝาง ชั้น 2) เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

  และคณะกรรมการเปดซองสอบราคากําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 
2558  ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
5.2 ผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูก 

ตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ 
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ 
เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอน 
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเสนอเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมีการ ขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาซื้อขาย คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน 
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตละพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผู
ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

/6. การทําสัญญา...... 
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 6. การทําสัญญาซื้อขาย 
  6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5  วันทําการ
ของทางราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3  ก็ได 

           6.2  ในกรณีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5  วันทําการ 
ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบล เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน 
หนังสือตามขอ 6.1  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3  กับ 
องคการบริหารสวนตําบลภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดไวในขณะทํา 
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา 

สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังที่ระบุในขอ 1.4 
(4) พันธบัตรรัฐบาลของไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

7. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10  ตอวัน 

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ 

ในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 
ไมนอยกวา....-........ป…6....เดือน  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใช 
การไดดีดังเดิมภายใน  15  วนั  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณ
รายจายเพยีงพอตอพัสดุนี้แลวเทานั้น 
  9.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง 
ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง 
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การพาณิชยนาวีดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมพณิชยนาวีภายใน  7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต 
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เชน 
เดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอน 
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

/(3) ในกรณี........ 
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  (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดชอบกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพณิชยนาว ี

9.3 ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมทําสัญญาหรือขอตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช 
ความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 

 
 

                       27  สิงหาคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 











 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


