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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4 /๒๕60
ตามประกาศโรงพยาบาลแมวาง
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
--------------ดวย โรงพยาบาลแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ
การแพทย จํานวน 2 รายการ สําหรับ โรงพยาบาลแมวาง และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
ใหมวังผาปูน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
ลําดับ
รายการ
1. เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)
2. ยูนิตทําฟนสําหรับงานพื้นฐาน

จํานวน
2 ชุด
1 เครื่อง

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ แนบทายเอกสารสอบราคานี้ ซึ่งพัสดุที่
จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และได แจ งเวี ย นชื่ อแล ว หรื อไม เ ป น ผู ที่ไดรับ ผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เปน ผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคา รายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/3.หลักฐาน...

-2๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอ เอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไวนอกซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
( ก ) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
( ข ) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใด เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖
(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖
(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นใบเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมี
การ ขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
ดวย ทุกแหง

/4.2 ผูเสนอราคา...

-3๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันให
ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น
คาขนสง
คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลแมวาง ตําบล
บานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ราคาที่เสนอ จะตองกําหนดวันยืนราคา ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
นับแตวันเปดใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 9๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก
และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เสนอราคา (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ชุด ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถาย จะตองรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับ มาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน 7 วัน
๔.๕ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
4 /๒๕60 ” ยื่นตอเจาหนาที่พัสดุในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 4 สิงหาคม
2560 ในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม โดยเจาหนาที่จะออกใบรับใหผูเสนอราคาไวเปนหลักฐาน และในการสอบราคาครั้งนี้ กําหนดให
ยื่นเอกสารสอบราคาทางไปรษณียลงทะเบียนได
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ
๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซอง
ใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน
หรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น ออกจากการเปนผูเสนอ
ราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาว เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/ผูเสนอราคา...

-4ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ ของปลัดกระทรวงใหถือเปน
ที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา ที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมขุนวาง โรงพยาบาลแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต เวลา 14.30 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณ ตาม วรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง
ใบเสนอราคาเวนแตปลัดกระทรวงพิจารณา เห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาว
จะเปนประโยชนแก
ทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา
การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอหนวย
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตาม ขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคา ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตาม ขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ ๔ แลว
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
1.ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับ/สงเอกสารสอบราคาของจังหวัด
๒. ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
๓. เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด
ในเอกสารสอบราคา
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ แกผูเสนอราคารายอื่น
๔. ราคาที่เสนอมีการ ขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
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-5๕.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา
ผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตาม ขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม ขอ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณา เห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา ที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของ ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ใน ขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน
ทําการ ของทางราชการ หรือ จังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูช นะ
การสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาสิ่งของ
ที่สอบราคาได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก กระทรวงการคลัง ผานคลังจังหวัดเชียงใหม
โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ใน ขอ ๑.๔
4. หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
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-67. พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ใน ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ระดับหนวยบริการ (90%) ปงบประมาณ 2560 และเงินบํารุงโรงพยาบาล
แมวางสมทบ
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อจังหวัด ไดรับคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ระดับหนวยบริการ (90%) ปงบประมาณ 2560 และมาจากจังหวัด
เชียงใหมแลวเทานั้น และหากจังหวัดเชียงใหมไมไดรับอนุมัติใหใชงบลงทุน(งบคาเสื่อม) ระดับหนวยบริการ
(90%) ดังกลาว จังหวัดเชียงใหมสามารถยกเลิกการจัดหาได
10.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย
และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูข ายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมกําหนด
ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอน
บรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดว
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
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10.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดทําการคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้ง จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
โรงพยาบาลแมวาง
21 กรกฎาคม 2560

