เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 24/2559 .
การสอบราคาซื้อน้ํายาตรวจเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559
.
------------------------------------------------------------จั งหวั ดนครสวรรค ซึ่งต อไปนี้ เ รี ย กว า “จั งหวั ด ” มีความประสงคจ ะสอบราคาซื้อวั ส ดุ
วิทยาศาสตรและการแพทย ของโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จํานวน 1 รายการ ตามรายการ ดังนี้ .น้ํายาตรวจเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จํานวน 7,700 TEST
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ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
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1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู เสนอราคาตองไม เปน ผูมีผลประโยชนรว มกัน กับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วั น
ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๒.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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๒.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคา เปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเ ขารวมคา ฝายใดเปน
บุค คลธรรมดาที่ มิใชสัญ ชาติไ ทยก็ใ หยื่นสําเนาหนั งสือเดินทาง หรื อผูรวมคา ฝายใดเป นนิติบุค คล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ
1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.6
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคา ตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม
มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอ งครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ
ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือถาตัว เลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สํ าคั ญ โดยคิดราคารวมทั้ง สิ้ น ซึ่ งรวมค าภาษีมู ล คา เพิ่ม และภาษีอากรอื่น คา ขนส ง คา จดทะเบี ย นและ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กลุมงานพัสดุและบํารุงรักษา โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
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จังหวั ดนครสวรรค ราคาที่เสนอจะต องเสนอกําหนดยื นราคาไมนอยกวา 90 วัน นับ แตวัน เป ดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
4.3 เสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบวัสดุวิทยาศาสตรฯ ใหแกทางโรงพยาบาล
โดยแบงออกเปน 2 งวด มีกําหนดระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุที่เสนอไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อ ประกอบการพิจ ารณาหลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเป น
เอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตอ งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจ ารณาผลการสอบราคา มีความประสงคจ ะ
ขอดู ตน ฉบับ แคตตาล็ อ ก ผู เ สนอราคาจะต องนํ า ต น ฉบั บ มาให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคา ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคาซื้อน้ํายาตรวจเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 โดยระบุไวที่หนาซองวาใบเสนอราคา
นําไปยื่นตอกลุมงานพัสดุและบํารุงรักษา ชั้น 9 อาคาร 6
ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 24/2559
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 . ถึงวันที่
28 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ และเจาหนาที่จะออกใบรับรองใหเปนหลักฐาน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
.
ราคาหรือไมและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกในวันที่ 29 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น. เปนตนไป
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคา วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่ อวามีการกระทําอันเปน การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน ธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อ ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูเ สนอราคาดังกลา วเปน ผูทิ้ งงาน เว นแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดว าผู เสนอราคารายนั้นเปน ผูที่ ให ความรว มมือเปน ประโยชนต อการพิจารณาของทางราชการ และ
มิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
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ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อ ออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล
ประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผู เสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเป ดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 .
ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวน แตจังหวั ดพิจารณาเห็ นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปน ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่จังหวัดพิจารณาเห็ นด วยกับคําคัดคานของผู อุทธรณและเห็ นวาการยกเลิ กการเป ดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวย
( / ) ราคารวม
( ) ราคาตอรายการ
( ) ราคาตอหนวย
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ
เปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็ กน อยหรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสว นที่ มิใชสาระสํา คัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
5.3 จังหวัดสงวนสิทธิ ไมพิจารณาราคาซองผู เสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
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5.5 จังหวั ดทรงไวซึ่งสิท ธิที่ จะไมรับ ราคาต่ําสุด หรื อราคาหนึ่ง ราคาใดหรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเ สนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคา
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลัง จากการเปด ซองสอบราคาวาผู เสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.7 เปน ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วั นประกาศสอบราคา หรื อเปนผูเสนอราคาที่กระทํ าการอัน เปนการขัด ขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 4.7 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง จังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจ ารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมส มควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไว ในขอ 1.3 กับจังหวัดภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหจังหวัด
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.4 (1)
(4) หนังสื อค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริ ษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไ ดรั บอนุญาตใหป ระกอบกิจ การเงิ นทุนเพื่อการพาณิช ย และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจ งชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
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7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสั ญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุ
ในขอ 1.3 แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม
นอ ยกวา 1 ป นั บถั ดจากวั นที่ผู ซื้อรั บมอบ โดยผู ขายตอ งรีบ จัด การซอ มแซมแกไ ขใหใ ชก ารไดดี ดังเดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดนครสวรรค ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ
( ) งบประมาณ ประจําป .........
( ) เงินกูจาก………………………………………..
( ) เงินงบลงทุนภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ พ.ศ.................
( / ) เงินบํารุงโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จากคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ
9.2 เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป นผูข าย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรื อ ในเส น ทางที่มีเรื อไทยเดิน อยู แ ละสามารถให บ ริ การรั บ ขนได ต ามที่รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกํ าหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะต องปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อ ของจากตา งประเทศ เวน แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้อ ขายดั งกล าว บรรทุ ก โดยเรื อ ไทยหรื อ เรื อ ที่มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของ
นั้น โดยเรืออื่ นที่มิใช เรือไทย ซึ่งจะต องได รับอนุญาตเชนนั้ นกอ นบรรทุกของลงเรืออื่ น หรื อเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคา ซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ 6 จังหวัดจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จังหวัดนครสวรรค
16 มีนาคม 2559
25 พฤศจิกายน 2557

