
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  2/2559 
สอบราคาซื้อโครงการปรบัปรุงระบบสบูน้้าพลังงานแสงอาทิตย์  พร้อมติดตั้ง 

หมู่ที ่4 บ้านท่าสนุน่ 
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านแม่แฉลบ 

ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
………………………………………………………….……………….. 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อ อุปกรณโ์ครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น   ซึ่ง
มีราคากลางเป็นเงิน  589,200.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังนี ้
 

1.เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสูง 160 เมตร   จ านวน 4  ชุด 
2.เครื่องควบคุมรับสูบน้ าขนาด 1800 วัตต์ MPPT  จ านวน  4  ชุด 
3.สายไฟฟ้าแบบ NYY 4 x 4 Sq.mm.  ยาว 100 เมตร จ านวน  4  ชุด 
 

                   ซึ่งครุภัณฑ์ที่ซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  
 

 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1.เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  
1.5 คุณลักษณะเฉพาะของชุดเครื่องสูบน้ า 

(1)(หลักประกนัซอง) 
(2)(หลักประกนัสัญญา) 

2.คุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา 
2.1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย, 

ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบหรอืผู้ผลิตรถยนตด์ังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับอ านาจต้องท าหนังสือมอบอ านาจมาแสดงด้วย 
2.2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
2.3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคา

สั่งให้สละสิทธิค์ุ้มกันเช่นว่านั้น  
2.4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่

แฉลบและ / หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  
2.5.บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายหรือแสดง

บัญชีรายรับ – รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานรัฐพ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554  

2.6.บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ ( e-GovementProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ป
ไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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 3.หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 
๒ ส่วน คือ  
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
     นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ  
     บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ )และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่นๆ (ถ้ามี) 
                                   (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.4 (๑) 
      (4) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ จะต้องแสดงแบบการ  
      ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) ของกรมบัญชีกลาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                               (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้  
     บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) แคตตาล๊อก หรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามข้อ 4.4 
                                (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.4 (๒)
  
 4.การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วจนกระทั่งส่งมอบพัวดุให้ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ    

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย  

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ดังกล่าวไปพร้อมกับซองใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล๊อก ผู้
เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 5 วัน 
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4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และซองที่เสนอราคายื่นต่อ
ทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ 

4.6ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง“ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่2/2559”   โดยยื่น
โดยตรงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับซองขององค์การบริหารส่วนต้าบลด่านแม่แฉลบ  ก้าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 
เดือน ธันวาคม  2558 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างอ้าเภอศรีสวัสดิ์ ในเวลาราชการ และระหว่างวันที่ 4 
เดือน มกราคม พ.ศ.2559  ถึงวันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ณ   ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล             
ด่านแม่แฉลบ  ในวันและเวลาราชการ  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ เวลา  10.30 น .เป็นต้นไป 

 

5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการฯ   จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น  

๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้
                               (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว ้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสนอราคาได้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต หรือมีสมยอมในการเสนอราคา เป็นต้น 

 

6. การท้าสัญญาซื้อขาย 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ภายใน..7…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ            
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ…ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
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1.1 เงินสด 
1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ…โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือก่อน  
     หน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
1.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)  โดยให้  
     ท ากับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ…เท่านั้น 
1.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท  
     เงินทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม 
     ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม  
     แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4  (1) 
1.5  พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน15   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ  
     ราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อแล้ว 

 
7. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายจะก าหนดในอัตราร้อยละ…0.10….ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
8.การจ่ายเงิน 

  ผู้ขายต้องท าสัญญาซื้อต่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบและให้ช าระอากรเป็นตัวเงินแทน
การปิดแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์  ในราคาที่ตกลงจ้างตามระเบียบของกรมสรรพากร ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ…จะจ่ายเงินค่าซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นร้อยละของราคาค่าซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น……1……..งวด ดังนี้ 

งวดที่1เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………….-……..ของคา่พัสดุเมื่อผูข้ายได ้ ส่งมอบ …………-…ให้
แล้วเสร็จภายใน……-………วัน 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………-………ของค่าพัสดุ เมื่อผู้ขายได้ ส่งมอบ……-………..ให้
แล้วเสร็จภายใน……-………..วัน 

งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……….-…..ของค่าพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างได้ ส่งมอบ……-………ให้แล้ว
เสร็จภายใน……-………….วัน 

งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………-……….ของค่าพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ………-…….ให้
แล้วเสร็จภายใน……-…………...วัน     

 
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……100……..ของค่าซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อผู้ขาย ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  

 

9.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
9.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2558  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะท าสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการจ่ายเงินสะสมแล้วเท่านั้น  
9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับขายและได้ตกลงตามสอบ

ราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้รับขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดย 
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้   
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(1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป้นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

       (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
          (3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี 

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายเวลาที่ทาง
ราช การก าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้าม)ี  

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 

9.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

 
     องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 
 
 

                     วันที่   30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

 
 
 


