ประกาศเทศบาลตาบลแชะ
เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จานวน ๑ คัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง

…………………………
ด้วยเทศบาลตาบลแชะ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและอุปกรณ์
ต่อพ่วง ดังนี้.1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ จานวน 1 คัน ดังมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2556 ดังนี้.1.1 เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1.2 ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนน้า มีกาลั่งไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที
2. ระบบกาลังส่ง
2.1 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
2.2 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก (Hydraulic) หรือ ไฮโดรสแตติค
(Hydrostatic)
2.3 ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ามัน
2.4 แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ในการจัดซื้อครั้งนี้ จานวน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
3. อุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 รายการ ดังนี้.3.1 ใบดันคานล่าง
3.2 ผาน 4 (F)
3.3 บุ้งกี้
ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ จานวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลในขณะที่ยื่น ซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
/-๒-กาหนดยื่นซองสอบราคา....................

-๒กาหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖ – ๔ มิ.ย ๒๕๕๖ ในวันและเวลา
ราชการ ณ ส่วนการคลังเทศบาลตาบลแชะ หรือ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอครบุรี
(ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอครบุรี) ในวันที่ ๕ มิ.ย ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และกาหนดเปิดซองสอบ
ราคาในวันที่ ๖ มิ.ย ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอครบุรี
(ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอครบุรี)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่ ที่ทาการเทศบาล
ตาบลแชะ ระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖ – ๔ มิ.ย ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.chaecity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๔๔-๔๘๔๐ ต่อ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายธนดล ชัยยุตต์)
นายกเทศมนตรีตาบลแชะ

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๖

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จานวน ๑ คัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลงวันที่ ........ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

.................................................................................
เทศบาลตาบล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตาบลแชะ”มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
รถฟาร์มแทรกเตอร์ จานวน ๑ คัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้
ในประกาศสอบราคาฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
๒.๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลในขณะที่ยื่น ซองสอบราคา
๒.๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๒.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องสาหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสาเนาหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เสนอราคาและของผู้รับมอบอานาจพร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๓ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจานวน
ตัวอย่าง (ถ้ามี)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษร โดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง

-๒–

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว ตามแบบที่
กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ชัดเจนจานวนที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่
ตรง ให้ถือเอาตัวอักษรเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านช้าง หรือที่ซึ่งตกลง
กันตามสัญญาราคาที่เสนอ
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์การเกษตรที่จะขายไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว “เทศบาลตาบล
แชะ” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง ยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยระบุไว้หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๖” กาหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ...... พฤษภาคม –
........... มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังเทศบาลตาบลแชะ หรือ ยื่นซองสอบราคา
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอครบุรี (ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอครบุรี) ในวันที่ ........ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตัง้ แต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรม
การเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ........ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอครบุรี (ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอครบุรี)

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลแชะจะพิจารณาตัดสินโดยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคาใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
๕.๓ เทศบาล สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือ
มีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาอื่น
(๓) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
-๓-

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ อาจจะยกเลิก
การสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสาคัญ และ
ให้ถอื ว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลแชะเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตาบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลแชะ
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ทาการของ
ทางราชการนับตั้งแต่วันทาข้อตกลงซื้อ เทศบาล จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วัน ทาการ
ของทางราชการหรือเทศบาลตาบลแชะ เห็นว่าไม่ควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง
และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าพัสดุที่สอบราคาได้ให้เทศบาล ยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลตาบลแชะ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทา
สัญญาก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของทางธนาคารในประเทศ
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
๘.๑ ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งที่ซื้อขายเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

-๔-

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๒ ผู้เสนอราคา ซึ่ง “เทศบาลตาบลแชะ” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๖ เทศบาลตาบลแชะ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๓ เมื่อ “ เทศบาลตาบลแชะ ” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ขายและ
ได้ตกลงซื้อขายตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายต้องส่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือ ซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นกันนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๔ “เทศบาลตาบลแชะ” สงวนสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
เทศบาลตาบลแชะ
วันที่ ........ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

