
 
 
 

 

เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๖๐ 

สอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

ตามประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ 

ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

                 สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ สอบราคาซ้ือวัสดุ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตามรายการ ดังนี้  

                  ยานพาหนะหรือรถยนตจํานวน   ๑   คัน 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                (๑) หลักประกันสัญญา 

                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                       ๑.๕ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

                                (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  

                   ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 

                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง 



 
 

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน

แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                       ๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือของกรม 

                  

                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ

เสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 

                       ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี

มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

                                (๔) สําเนาบัตรจดทะเบียนการคา 

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ ๑.๖ (๑) 

                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 

ขอ ๑.๖ (๒) 
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                   ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไข

ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ

ตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง

จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี

เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา

รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสง

มอบพัสดุให ณ  สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ๒๓๙ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

                                ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ

ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 

                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซ้ือขาย 

                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึด

ไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดู

ตนฉบับแค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๗ วัน 

                       ๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไข

ในเอกสาร สอบราคา 

                       ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "ใบเสนอราคาตาม

เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๖๐" ยื่นตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๔ กันยายน 

๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ๒๓๙ ต.ประจวบฯ อ.เมือง 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

                                เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ

รายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
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                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู

เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และกรมจะ

พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ี

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                                ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 

                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ๒๓๙ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ใน

วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 

                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ

ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใน

กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

                  

                  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอหนวย 

                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะ

ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรม

เทานั้น 

                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

                                (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคา ของกรม 

                                (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมดใน

ใบเสนอราคา 

                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปน
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สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรม มี

สิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิท่ีจะไม

รับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                       ๕.๕ กรมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็

ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ

ราคา โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการ

ตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบ

ราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อ

ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

อ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ

การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย

อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ

ตามขอ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

                  

                  ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 

                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดัง

ระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาซ้ือ

ขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                                 

-๕ - 



 
 

                                (๑) เงินสด 

                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น        

ไมเกิน ๓ วัน ทําการ 

                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช

ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พน

จากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

                  

                  ๗. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 

                  

                  ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                       ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน

ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๓ ป ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                  

                  ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น  

        "การจัดซ้ือหรือการจัดจาง ครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง เปนหนังสือไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  มีผลใชบังคับและไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลวสําหรับกรณีท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการจัดหาใน

ครั้งดังกลาวสวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาไดท้ังนี้ผูเสนอราคาเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได" 

 

                        ๙.๒ เม่ือกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือสิ่งของตาม สอบราคา
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ซ้ือ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน

เสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด    ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ

ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ

กําหนดดังระบุไวในขอ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง

งานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๙.๔ กรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น

ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

  
 

สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ 

  

 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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