
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๕๓ 

การซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ทีน่ั่ง จํานวน ๑ คัน  
ตามประกาศอุทยานประวตัิศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

ลงวนัที ่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-------------------------------------- 
 
 อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “อุทยานฯ”  มีความประสงคจะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถยนตโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  จํานวน  ๑  คัน        
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 

 ๑.๔  แบบหนงัสือคํ้าประกนัสัญญา (หลักประกันสัญญา) 
 ๑.๕  บทนยิาม 
         (๑)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
     (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร  
        (๑)  บัญชีเอกสารสวนที ่๑  

(๒)  บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ   

 ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได

แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 
 ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่  ณ วนัประกาศ

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิห์รือความคุมกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 



 ๒ 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว 

นอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ   
 ๓.๑  สวนที่ ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้   

 (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ   

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ         

จดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือ   คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง    

 (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ให

ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

  (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา  จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย 

 และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   (ถามี)   พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 

๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ สวนที่  ๒   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑)  แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามขอ ๔.๔ 

 (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 (๓)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒   ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 

๑.๖ (๒) 

 
 



 ๓ 
 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงิน

ที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 

เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
 ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง ทัง้นี ้    

ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ

เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ  คาขนสง คาจดทะเบียน   

และคาใชจายอื่น ๆ  ทั้งปวง  จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
 ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา    

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน  ๓๐  วนั  นับถดัจากวนัลง
นามในสัญญาซื้อขาย 
    ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้อุทยานฯ จะยึดไวเปนเอกสาร

ของทางราชการ 
    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย

ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนบุคคล   หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ 

แคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

   ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน   -   เพื่อใชในการตรวจทดลอง  

หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทัง้นี้  อุทยานฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  

ที่เกิดขึ้นแกตวัอยางดงักลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  อุทยานฯ จะคืนใหแกผูเสนอราคา 
 ๔.๖  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข

ในเอกสารสอบราคา 
 ๔.๗  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

กรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ 

ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ระหวางวันที่   ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๓     

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 



 ๔ 
 

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา 

เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา 

มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และ

คณะกรรมการ ฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ 

จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ

การคัดเลือก  และอุทยานฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการ ฯ 

จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ  

และมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 
 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน  ๓  วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  จะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร สวนที่ ๑ ในวันที่  ๕  

สิงหาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา สวนที่ ๒ ในวันที่ ๕ 

สิงหาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
 การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 
เวนแตปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ    และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้   อุทยานฯ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
 ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔ แลว คณะกรรมการ

เปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณี

ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตออุทยานฯ เทานั้น 



 ๕ 
 
 ๕.๓  อุทยานฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี 

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสาร

สอบราคาของอุทยานฯ 

 (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง

อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

  (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน 
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

  (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลง

ลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
 ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ

อุทยานฯมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได 

อุทยานฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 ๕.๕  อุทยานฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการสอบราคา  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของอุทยานฯเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  

รวมทั้งอุทยานฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะ

เปน ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม

สุจริต  เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 
 ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประการสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๕ อุทยานฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การคัดเลือกดังกลาว

ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๗ และอุทยานฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 

 
 
 



 ๖ 
 

๖.  การทาํสัญญาซ้ือขาย 
 ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๓๐ วันทําการ

ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ อุทยานฯ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได 
 ๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ 

ของทางราชการ หรืออุทยานฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  ตามขอ  ๖.๑  ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  กับอุทยานฯ ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจาก

วันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  ของราคาสิ่งของที่   

สอบราคาได  ใหอุทยานฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (๑)  เงนิสด 

 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกอุทยานฯ โดยเปนเช็คลงวนัทีท่ี่ทาํสัญญา หรือกอนหนานัน้

ไมเกิน ๓  วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 

  (๓)  หนงัสือค้าํประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้าํประกนัดงัระบใุน

ขอ  ๑.๔ 

  (๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ

ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ 

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมี  ดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

๗. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒    ตอวัน 

๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน      

ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๓ ป หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่ง โดยนับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ    

โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ

ชํารุดบกพรอง 



 ๗ 
 

๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 ๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ อุทยานฯ ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด  หรือไดรับอนุมัติใหใชเงิน

เพิ่มเติมหรือสมทบ  หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา   หรือไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการแลว

เทานั้น 

 ๙.๒  เมื่ออุทยานฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย  และไดตกลงซื้อส่ิงของตาม  

สอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขา

มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี  ดังนี้     

  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  ๗  วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ   

เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 (๒)  จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ  
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง

เรืออ่ืน  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๙.๓  ผูเสนอราคาซึ่งอุทยานฯ คัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖.๒ อุทยานฯ จะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี)  

รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๙.๔  อุทยานฯ สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

 
 
 
        อุทยานประวตัิศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
               ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 


