ประกาศเทศบาลตําบลการะเกด
เรือง สอบราคาจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)

…………………
ด้ว ยเทศบาลตํา บลการะเกด มี ค วามประสงค์ จ ะสอบราคาจัด ซื อรถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด
1 ตัน ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ตากว่
ํ า 2,400 ซี ซี หรื อกําลังเครื องยนต์สูงสุ ดไม่ตากว่
ํ า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื อน
2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน
- เป็ นกระบะสําเร็ จรู ป
- ห้องโดยสารเป็ นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็ นราคารวมเครื องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต รายละเอียดตามมาตรฐานครุ ภณั ฑ์ประจําปี 2560
ราคากลาง 787,000.- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีสอบราคา
โดยมีเงือนไขรายละเอียดดังต่ อไปนี
1. ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 100,000
กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันส่ งมอบรถ
2. ราคาทีเสนอเป็ นราคารวมเครื องปรับอากาศ เป็ นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิม
รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ.ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจํารถและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
3. การจ่ายเงินให้ผขู ้ าย จะจ่ายให้ต่อเมือผูข้ ายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ ให้กบั เทศบาลตําบล
การะเกดแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ ผูข้ ายเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังสิ น
4. ให้พน่ ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตําบลการะเกด พร้อมหมายเลขครุ ภณั ฑ์และข้อความ(รายละเอียด
ตามแบบทีเทศบาลตําบลการะเกดกําหนด) ไว้ดา้ นนอกรถยนต์ตรงประตูหน้า ด้านข้างนอกตัวถังทัง 2 ข้าง บริ เวณกลางประตู
5. ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่าย หรื อเป็ นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ยห้ี อทีเสนอราคา
โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยืนเอกสารสอบราคาและยีห้อรถทีเสนอราคาต้องมีศูนย์บริ การพร้อมอะไหล่
พร้อมบริ การหลังการขายรถทีได้มาตรฐานในทุกจังหวัด
6. ผูเ้ สนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกตัวจริ งของตัวรถทีเสนอมาประกอบการพิจารณา
ในวันทียืนซอง
7. ในวันส่ งมอบ ผูข้ ายต้องเตรี ยมรถทีจะส่ งมอบให้พร้อม เพือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาํ การ
ตรวจทดลองในวันส่ งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทํางานเครื องยนต์
อัตราเร่ ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ
8. ต้องมีนามั
ํ นเชือเพลิงปริ มาณมากกว่าสามในสี ของถังนํามัน และนํามันอืนเต็มตามมาตรฐาน
ทีผูผ้ ลิตกําหนด ในวันส่ งมอบพร้อมทีจะใช้งานได้ทนั ที

-29. กําหนดสถานทีส่ งมอบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลการะเกด
10. รายละเอียดอืนๆนอกเหนือจากทีกล่าวมาแล้ว ให้เป็ นไปตามมาตรฐานล่าสุ ดของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี
1. เป็ นนิ ติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดาทีมีอาชีพขายสิ งของทีสอบราคาซือดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูถ้ ูกเวียนชือเป็ นผูท้ ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถินในขณะทียืนซองสอบราคา
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ ความคุม้ ครองกันเช่นว่านัน
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาต่อเทศบาลตําบลการะเกด
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาครังนี
5. ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็ นตัวแทนผูแ้ ทนจําหน่าย ผูแ้ ทนจําหน่าย ผูป้ ระกอบหรื อ
ผูผ้ ลิตรถยนต์โดยตรงมาแสดงในวันทียืนซอง
กําหนดยืนซองสอบราคา โดยกําหนดการยืนซองสอบราคา ดังนี
1. กําหนดยืนซองสอบราคา ณ สํ านักงานเทศบาลตําบลการะเกด ตังแต่ วนั ที 2 - 16 สิ งหาคม
2560 ในวันและเวลาราชการ
2. กําหนดยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซือการจ้ างขององค์ การบริหารส่ วน
ตําบลระดับอําเภอ(เชี ยรใหญ่ ) ในวันที 17 สิ งหาคม 2560 ตังแต่ เวลา 08.30 ถึง 15.00 น.
กํ า หนดเปิ ดซองสอบราคา ในวั น ที 18 สิ ง หาคม 2560 ตั งแต่ เ วลา 10.00 น. เป็ นต้ น ไป
ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซือการจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตําบลระดับอําเภอ(เชี ยรใหญ่ )
ผูส้ นใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ทีส่ วนการคลัง ระหว่าง
วันที 2-16 สิ งหาคม 2560 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-450552 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที 2 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2560
(ลงชือ)
(นายอภิเชฐ พรัดชู)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลการะเกด

เอกสารสอบราคาซือ เลขที 1 /2560
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)
ตามประกาศเทศบาลตําบลการะเกด ลงวันที 2 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2560
------------------------------------------เทศบาลตําบลการะเกด ซึ งต่อไปนี เรี ยกว่า “เทศบาลตําบล” มีความประสงค์ จะสอบราคาจัดซื อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ตากว่
ํ า 2,400 ซี ซี หรื อกําลังเครื องยนต์สูงสุ ดไม่ตากว่
ํ า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน
- เป็ นกระบะสําเร็ จรู ป
- ห้องโดยสารเป็ นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็ นราคารวมเครื องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต รายละเอียดตามมาตรฐานครุ ภณั ฑ์ประจําปี 2560
กําหนดราคากลาง 787,000.- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
ซึ งพัสดุทีจะซื อต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที
จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื อขาย
1.4 แบบหนังสื อคําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ......................................................................
1.6 .....................................................................
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีสอบราคาซื อ และต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชือ
ผูท้ ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หรื อห้ามติดต่อหรื อห้ามเข้าเสนอ
ราคากับเทศบาลตําบลการะเกด
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
/3.หลักฐาน....

-23. หลักฐานการเสนอราคา
เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี
3.1 สําเนาหนัง สื อรั บรองการจดทะเบี ย นหุ ้นส่ วนบริ ษทั
และสําเนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
สําหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาํ เนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูเ้ สนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชีรายการเอกสารทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองสอบราคา รวมทังรายการและ
จํานวนตัวอย่าง (ถ้ามี)
4. การยืนซองสอบราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มี
เงือนไขใด ๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
จํานวนเงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรื อ แก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดี ยว โดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนีราคา
รวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทังสิ นซึ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆทังปวง
จนกระทังส่ งมอบพัสดุให้
ราคาทีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า .....30..... วัน นับแต่วนั เปิ ดซอง
สอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน ...20... วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื อขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อรู ปแบบรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของเครื องชังนําหนักไปพร้อมใบเสนอราคา เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี
เทศบาลตําบลการะเกดจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
/สําหรับ....

-3สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอาํ นาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดาทีเข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน ...7.... วัน
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุ ทีเสนอ จํานวน............-....................(หน่วย)
เพือใช้ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณา และหรื อประกอบสัญญา ทังนี เทศบาลตําบลการะเกดจะไม่
รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ทีเกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรื อไม่ใช้แล้ว เทศบาลตําบลการะเกด
จะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
4.6 ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอี ยดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.7
ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองสอบที ปิ ดผนึ กซองเรี ยบร้ อยจ่าหน้าซองถึ งประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
โดยระบุ ไ ว้ทีหน้า ซองว่า
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที
…1../2560 ” โดยยืนโดยตรงต่ อเทศบาลตําบลการะเกด ในวันที 2-16 สิ งหาคม 2560 ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น. และ ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื อหรื อการจ้ างของเทศบาลตําบลการะเกดระดับอําเภอทีว่ าการ
อําเภอเชี ยรใหญ่ ในวันที 17 สิ งหาคม 2560 เวลา 08.30 ถึง 15.00 น. เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้ วจะ
ไม่ รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคา
ในวันที
18 สิ งหาคม 2560 ตังแต่ เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครังนี เทศบาลตําบลการะเกดจะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที
ผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนีเฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลการะเกดเท่านัน
5.3 เทศบาลตําบลการะเกดสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี ดังต่อไปนี
/(1)ไม่ปรากฏ....

-4(1) ไม่ปรากฏชื อผูเ้ สนอราคารายนัน ในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลการะเกด
(2) ไม่กรอกชือนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึง
อย่างใดหรื อทังหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็ น
สาระสําคัญหรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอืน
(4) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือ
ชือ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
หรื อเทศบาลตําบลการะเกดมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผู ้
เสนอราคาได้
เทศบาลตําบลการะเกดมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตําบลการะเกดทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคาใดหรื อ
ราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างจํานวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทังนีเพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสิ นของเทศบาลตําบลการะเกดเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใด ๆ มิ ได้
รวมทังเทศบาลตําบลการะเกดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิงงานหากมีเหตุ
ทีเชือได้วา่ การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทําสั ญญาซือขาย
6.1 ในกรณี ทีผูช้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซื อ เทศบาลตําบลการะเกดจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณี ทีผูช้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่ งมอบส่ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทํา
การของทางราชการ หรื อเทศบาลตํา บลการะเกดเห็ น ว่ า ไม่ ส มควรจั ด ทํา ข้ อ ตกลงเป็ นหนั ง สื อตามข้ อ
6.1 ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตําบลการะเกดภายใน
....7... วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละห้าของราคา
สิ งของที สอบราคาได้ใ ห้เทศบาลตําบลการะเกดยึดถื อไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ งอย่างใด
ดังต่อไปนี
(1) เงินสด
(2) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลการะเกด โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อ
ก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุ
ในข้อ1.4

-5(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบ
ราคา (ผูข้ าย ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื อขายแล้ว
7. อัตราการปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ...0.20... ต่ อวัน
8. การรับประกันความชํ ารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของสิ งของทีซื อขายทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่ า เดือน 1 ปี
นับถัดจากวันทีผูซ้ ื อรับมอบโดยผูข้ ายต้องรับจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน
…15… วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
9. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซื อครังนี ได้มาจากเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื อเทศบาลตําบลการะเกดได้รับอนุ มตั ิค่าพัสดุ จาก
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560
9.2 เมือเทศบาลตําบลการะเกดได้คดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซื อ
สิ งของตามสอบราคาซื อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
ดังนี
(1)
แจ้งการสังหรื อนําสิ งที ซื อขายดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มพาณิ ชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีผูข้ ายสังหรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ น
ของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(2) จัดการให้สิงของทีซื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับ
เรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชย
นาวีให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อ
เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืน
(3) กรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
9.3 ผูเ้ สนอราคาซึ งเทศบาลตําบลการะเกดได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายใน
เวลาทีทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลตําบลการะเกดอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี)
รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
/9.4 องค์การ....
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9.4 เทศบาลตําบลการะเกดสงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไข เพิมเติมเงือนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็ นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรื อสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

เทศบาลตําบลการะเกด

วันที 2 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2560

