
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ 

เร่ือง  สอบราคาซ้ือเตียงนอนอนามัย 
---------------------------------------- 

ดวยเทศบาลตําบลสุเทพ มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือเตียงนอนอนามัย จํานวน 170 ตัว 
สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลสุเทพ มีคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบทาย ในวงเงิน
งบประมาณ 374,000 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถวน) และมีราคากลางตัวละ 2,200 บาท (สองพันสอง
รอยบาทถวน) มีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) เนื้อผาทําจากวัสดุพลาสติกเคลือบใยผา 
(2) ขนาดชองตาขายไมนอยกวา 3  มม. 
(3) ไมมีสวนมีคมท่ีเปนอันตรายตอเด็ก 
(4) โครงเตียงทําจากอลูมิเนียมรูปส่ีเหล่ียมลบมุมหนาตัดกวาง 34 มม. สูง 12 มม. 
(5) ขาเตียงทําจากพลาสติก ความสูง 12 ซม. 
(6) ขนาดเตียงกวาง x ยาว x สูง (60 x 130 x 12 ซม.)  
(7) รับน้ําหนักได 35 กิโลกรัม 
(8) น้ําหนักเตียงไมเกิน 3 กิโลกรัม 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว โดยตองมีหนังสือรับรองการแตงต้ังให

เปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ 
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวย

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคา  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาล

ตําบลสุเทพ  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาคร้ังนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพ ตั้งแตวันท่ี   9 ตุลาคม 2551   ถึง
วันท่ี   20 ตุลาคม 2551   ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองสอบราคา 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ (หองประชุมช้ัน 3 ท่ีวาการอําเภอเมือง
เชียงใหม) ในวันท่ี    21 ตุลาคม 2551    ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. 
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กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี   21 ตุลาคม 2551   ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ (หองประชุมช้ัน 3 ท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงใหม) 
 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   200.-  บาท ไดท่ี ฝายพัสดุ กองคลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพ ระหวางวันท่ี    9 ตุลาคม 2551    ถึงวันท่ี   20 ตุลาคม 2551   หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข 0-5381-1561-3 ตอ 112 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลสุเทพ (www.suthep.go.th) 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2551 

 
(นายทวีพงษ   หินคํา) 

นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  2/2552 
การซ้ือเตียงนอนอนามัย จํานวน 170 ตัว 

ตามประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2551 
---------------------------------------- 

เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “เทศบาล
ตําบล”  มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือเตียงนอนอนามัย จํานวน 170 ตัว สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลสุเทพ มีคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบทาย ในวงเงินงบประมาณ 374,000 บาท (สามแสน
เจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถวน) และมีราคากลางตัวละ 2,200 บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) มีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) เนื้อผาทําจากวัสดุพลาสติกเคลือบใยผา 
(2) ขนาดชองตาขายไมนอยกวา 3  มม. 
(3) ไมมีสวนมีคมท่ีเปนอันตรายตอเด็ก 
(4) โครงเตียงทําจากอลูมิเนียมรูปส่ีเหล่ียมลบมุมหนาตัดกวาง 34 มม. สูง 12 มม. 
(5) ขาเตียงทําจากพลาสติก ความสูง 12 ซม. 
(6) ขนาดเตียงกวาง x ยาว x สูง (60 x 130 x 12 ซม.)  
(7) รับน้ําหนักได 35 กิโลกรัม 
(8) น้ําหนักเตียงไมเกิน 3 กิโลกรัม 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือจะตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 แบบใบเสนอราคา 
 แบบสัญญาซ้ือขาย 
 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
 บทนิยาม           

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกนั 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 



 - 2 -

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ โดยตองมีหนังสือรับรองการ

แตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ 
 ผูเสนอราคา  ตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ หรือหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบล ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.5 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย และ

ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 ในกรณีผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน 
(3.1) 

 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคาและของ
ผูรับมอบอํานาจ 

 สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซ้ือเอกสารสอบราคา พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและ

จํานวนตัวอยาง (ถามี) 



 - 3 -

4. การเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมี

เง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจด
ทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสงมอบพัสดุให 

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา      30     วัน นับแตวันเปดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน       30        วันนับถัดจากวัน           
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของ    
เตียงนอนอนามัย     ไปพรอมกับใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้เทศบาลตําบล
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผู เสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน       1        วัน 

 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน        -       (หนวย) เพ่ือใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ เทศบาลตําบลจะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว เทศบาลตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดู รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให          
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะ กรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี   
1/2552    ”  
โดยยื่นตรงตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ไดตั้งแตวันท่ี      9  ตุลาคม  2551      ถึงวันท่ี    20  ตุลาคม  2551  
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพ (ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นซอง
สอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ อําเภอเมืองเชียงใหม                   
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เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันท่ี         21  ตุลาคม  2551         ตั้งแตเวลา 11.00 น. 
เปนตนไป  

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้ เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย       ราคารวม  
5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลเทานั้น 

5.3 เทศบาลตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือ ผูเสนอราคา อยางหน่ึง
อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลงโดยผู เสนอราคามิได                 
ลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได  เทศบาลตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 

5.5 เทศบาลตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได  รวมท้ังเทศบาลตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน 
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ เทศบาลตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 

 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือเทศบาลตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซ้ือตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3  กับเทศบาลตําบลภายใน      7      วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได
ใหเทศบาลตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอน

หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ 1.4 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(5) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ            
1.4 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา              
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

7. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ใหคิดในอัตรารอยละ     0.20       ของราคาพัสดุตอวัน 

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุ           

ในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา           
ไมนอยกวา       1      ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน      15      วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 



 - 6 -

ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 9. 
 เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือคร้ังนี้ ไดมาจาก การโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือเทศบาลตําบลไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหมใหดําเนินการจัดซ้ือ และไดรับอนุมัติเงินจากการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 แลวเทานั้น 

 เม่ือเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือส่ิงของ
ตามสอบราคาซ้ือแลว  ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย           
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจ งการ ส่ังหรือนํ า ส่ิงของดังกล าว เข ามาจากต างประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

 ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  เทศบาลตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 เทศบาลตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

 
(นายทวีพงษ   หินคํา) 

นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
วันท่ี     
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