ประกาศเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ
…………………………………….
ดวยเทศบาลเมืองชัยนาท มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กเล็ก สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ ประจําปงบประมาณ 2556 โดยประมาณราคากลาง เปนจํานวนเงิน
207,400 บาท ดังนี้
1. ชุดรวมหรรษา แบบพิเศษ ไมมีชิงชา
จํานวน 1 ชุด
2. ชุดมหาสนุก
จํานวน 1 ชุด
3. ชุดอุโมงคฮิปโป
จํานวน 1 ชุด
4. ชุดกระดานลื่นแมวนอย
จํานวน 1 ชุด
คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา ดังกลาว
2. ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลเมืองชัยนาท
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกาศ
สอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา
- ระหวางวันที่ 8 - 21 ก.พ. 2556 ระหวางเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ. หองกองการศึกษาเทศบาล
เมืองชัยนาท
- วันสุดทายในวันที่ 22 ก.พ. 2556 ระหวางเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ. หองประกวดราคาจังหวัดชัยนาท
- วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ตั้งแตเวลา
09.30 น. เปนตนไป ณ. สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กําหนดเปดซองสอบราคา
- วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประกวดราคาจังหวัดชัยนาท
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ไดที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท
ระหวางวันที่ 8 - 21 ก.พ. 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5641-2431
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556
( นายเจษฏา สี่พี่นอง )
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1 / 2556
การจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ
ตามประกาศเทศบาลเมืองชัยนาท
ลงวันที่ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556
-----------------------------------------สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ เทศบาลเมืองชัยนาท ” มีความประสงคจะทําการ
สอบราคาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระจํานวน 4 รายการ
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ โดยมีขอความแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบใบเสนอราคา
1.2 แบบสัญญาซื้อขาย
1.3 แบบหนังสือค้ําประกัน
- หลักประกันสัญญา
1.4 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองสอบราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคา เปน 2 สวน ดังนี้
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3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสาดังตอไปนี้
(1) กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคา เปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.5 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
( 1 ) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือตัวอยาง ตามขอ 4.4
( 2 ) ตองเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิต หรือผูนําเขาสินคา (แนบฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ)
( 3 ) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
( 4 ) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.5 (2)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา ( ถามี ) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถาตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกันใหถือตัวอักษรเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยื่นราคา ไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยื่นราคา ผูเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุแลวเสร็จ พรอมใชการได ไมเกิน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย จนครบจํานวน
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4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องเลนฯ ใหแกเทศบาลเมืองชัยนาท จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
4.5 กอนยื่นซองเสนอราคา ผูเสนอราคาตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกเรียบรอยแลว จาหนาซองถึงประธานกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 1 / 2556 ” นําไปยื่นตอเจาหนาที่
รับซองสอบราคา ไดตั้งแตวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ 2556 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง เวลา 11.30 น. ณ หองกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาท และวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง เวลา 11.30 น. ณ หอง
ประกวดราคา จังหวัดชัยนาท
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.4 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมืองชัยนาท จะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคาดังกลาว เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวม
กันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ
การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคา ของผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประกวดราคาจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 เปนตนไป
การยื่นอุทธรณ ตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแตผูวา
ราชการจังหวัด พิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวัด พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา ที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคา ดังกลาวได
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองชัยนาท จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม ขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองชัยนาท เทานั้น
5.3 เทศบาลเมืองชัยนาท สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลเมืองชัยนาท
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา ( ถามี ) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได เทศบาลเมืองชัยนาท มีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน ดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
5.5 เทศบาลเมืองชัยนาท ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินของเทศบาลเมืองชัยนาทเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลเมืองชัยนาท
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา
ไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4
เทศบาลเมืองชัยนาท มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากการประกาศรายชื่อ
ตามขอ 4.6 และเทศบาลเมืองชัยนาท จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา ดังกลาวได

6

6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายกับเทศบาลเมืองชัยนาท ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง และตองนําหลักประกันสัญญาเปนมูลคาไมนอยกวา รอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได
นําไปมอบใหเทศบาลเมืองชัยนาท ไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองชัยนาท โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.3
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.3
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน โดยนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา ( ผูขาย )
พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
8. การชําระเงิน
เทศบาลเมืองชัยนาท จะชําระเงินใหกับผูขายเมื่อสงของครบตามจํานวน และคณะกรรมการตรวจรับ
ไดทําการตรวจรับเรียบรอยแลว
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อเทศบาลเมืองชัยนาทไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทาง
เรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่ง
เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูขายไดสั่งซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
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(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียว
กับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองชัยนาท ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 6 เทศบาลเมืองชัยนาท จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการและอาจเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ( ถามี )
9.3 เทศบาลเมืองชัยนาทสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติม หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปน
ไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถามี )

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

8 กุมภาพันธ 2556
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เอกสารแนบทายประกาศ เลขที่ 1 / 2556
1. ชุดรวมหรรษา แบบพิเศษ ไมมีชิงชา
จํานวน 1 ชุด
รายละเอียด
1. เปนพลาสติกชนิดโพลีเอทธิรีน
2. ประกอบดวยชิ้นสวน 5 ชิ้นสวน
3. ประกอบแลว ขนาดไมนอยกวา กวาง 370 ยาว 350 สูง 190 ซ.ม.
2. ชุดมหาสนุก
จํานวน 1 ชุด
รายละเอียด
1. เปนพลาสติกชนิดโพลีเอทธิรีน
2. ประกอบดวยชิ้นสวน 5 ชิ้นสวน
3. ประกอบแลว ขนาดไมนอยกวา กวาง 176 ยาว 419 สูง 128 ซ.ม.
3. ชุดอุโมงคฮิปโป
รายละเอียด
1. เปนพลาสติกชนิดโพลีเอทธิรีน
2. ขนาดไมนอยกวา กวาง 126 ยาว 118 สูง 138 ซ.ม.

จํานวน 1 ชุด

4. ชุดกระดานลื่นแมวนอย
รายละเอียด
1. เปนพลาสติกชนิดโพลีเอทธิรีน
2. ขนาดไมนอยกวา กวาง 110 ยาว 235 สูง 142 ซ.ม.

จํานวน 1 ชุด

