ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาจางทําอาหารผูปวยใน
*******************************

ดว ยจังหวัด นครศรีธ รรมราช
( โดยโรงพยาบาลทุ ง ใหญ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช) มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาจัดจางทําอาหารผูปวยใน ราคากลาง ตอคนตอวัน
ราคา ๑๑๐. บาท และกําหนดอัตราขั้นต่ํา ๒๕ คนตอวันหรือจํานวน ๗๕๐ คนตอเดือน รวม ๑๒ เดือน เปนเงิน
๙๙๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) จากเงินบํารุงโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายประกาศนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพรับขายงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของโรงพยาบาลทุงใหญ
๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลทุงใหญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่น ซองใบเสนอราคา ในวัน ที่ . ..๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ..ถึงวันที่ . .๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๗...เวลา ๐๘.๓๐ น . - ๑๖.๐๐ น . และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวัน ที่ . ...๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๗....ตั้งแตเวลา๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุ กลุมงานการจัดการ โรงพยาบาลทุงใหญ
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
สอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข ๐- ๗๕๓๖- ๘๘๖๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ

ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายจรัส จันทรตระกูล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงสง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ สธ ๑ / ๒๕๕๗
การสอบราคาจางทําอาหารผูปวยใน ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
***********************

ดวย โรงพยาบาลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ จังหวัด ” มี
ความประสงคจะสอบราคาจางทําอาหารผูปวยใน ที่โรงพยาบาลทุงใหญ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดอาหารผูปวยใน จํานวน ๑ ชุด พรอมดวยแบบรูปภาพประกอบ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
๑.๕ บทนิยาม
( ๑ )
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
( ๒ )
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ )
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
( ๒ )
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑ ) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ แบบหนังสือมอบอํานาจ
๑.๙ เงื่อนไขหลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชสัญญาแบบ
ปรับราคาได

๑.๑๐ บัญชีรายการเอกสาร
๑.๑๑ รายการเกี่ยวกับสถานที่กอสรางฯลฯ
.
คุณสมบัติของผูเ สนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูท ิ้ง
งาน ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคา........../๒
-

๒-

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารตอไปนี้
( ๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
( ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
( ข) บริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
( ๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา
หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
( ๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู รวมคา
ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา
และในกรณีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย
ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน ( ๑)

(

๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม

แบบใน ขอ ๑.๖ ( ๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
( ๓)
หลักประกันซอง ตามขอ ๕
( ๔)
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบใน อ. ๑.๖ ( ๒)
๔.

การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา
ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา
ใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมี
การขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา ( ถามี )
กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคา................/๓

-

๓-

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปน เงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปน สําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง
คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆทั้งปวง
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอย ๙๐ วัน
นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาเงื่อนไขและรายละเอียด
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ สธ.

๒๕๕๗ ”
ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบตามวันที่กําหนดตามประกาศ ที่งานพัสดุ กลุมงานการ
จัดการ เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองแลวเจาหนาที่จะไมรับซองโดยเด็ดขาด
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖( ๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ การคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/

ผูเสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก การเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง ใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ในวันที่
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุง
ใหญ ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอม
ไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคาเวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕ หลักประกันซอง....../๔

- ๔๕. หลักประกันซอง
ตามประกาศนี้ไมมี
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคาต่ําสุด

๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒

หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
( ๑)

ไมปรากฏผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบ

หรือใบหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
(

๒)

ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา
( ๓)

เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระ สําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น และราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา ( ถามี) กํากับไว
๖.๔ ในการตัด สินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
จังหวัด มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากมีหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ได รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปน เท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น เปนผูทิ้งงาน

ในกรณีนี้ ............./๕

- ๕ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
๗.
การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางที่สอบได
ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ

ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
( ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจาง
๘. คาจางและการจายเงิน
จายเงินเปนงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด ๑๐ งวด โดยผูวาจางจะชําระคาจางใหผูรับจาง
หลังจากผูรับจางไดทํางานเสร็จเรียบรอย และผูวาจาง หรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจรับมอบงาน ที่สงมอบในแต
ละงวดเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
แตไมนอยกวา ๑๐๐ บาท ตอวัน
๑๐. การหักเงินประกันผลงาน
สําหรับประกาศนี้ไมมี
๑๑. การจายเงินลวงหนา

สําหรับประกาศนี้ไมมี

๑๓. ขอสงวนสิทธิ.................../๖

- ๖๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบเงินบํารุงโรงพยาบาลทุงใหญ
หมวดคาใชสอย ประจําป ๒๕๕๘ ราคากลางของงาน ๑๑๐ บาท/คน/วัน กําหนดขั้นต่ํา ๒๕คน/วัน หรือ ๗๕๐
คนตอเดือน จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๙๙๐,๐๐๐ (เกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ในการสอบราคาครั้งนี้
๑๒.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคาไดใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางตามราคาจาง
แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนํา เขา
มา โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
( ๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานัก งานคณะกรรมการ สงเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวัน ที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปน ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
( ๒)

จัด การใหสิ่งของดัง กลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช น เดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนการบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(

)

ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม ( ๑) หรือ ( ๒)

ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดว ย

การ
สงเสริมพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัด ไดคัด เลือกแลว ไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ( ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ

๑๓.๔
จังหวัด สงวนสิ ทธิที่จ ะแกไขเพิ่มเติ มเงื่อ นไขหรื อขอกํา หนดในแบบสั ญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถามี)
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

