
 

 

 

 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเฟอรนิเจอร (ครภุัณฑลอยตัว) 

 
 

  สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเฟอรนิเจอร 
(ครุภัณฑลอยตัว) ตามรายการแนบทาย  
  ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว 
  2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
  3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 
 กําหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ระหวางเวลา 10.00 น.  
ถึงเวลา 12.00 น. และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแตเวลา 10.00 น. 
เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  
ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นายประยูร  รัตนเสนีย) 
 ประธานกรรมการดําเนนิการ 

 สหกรณออมทรพัยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อเฟอรนิเจอร (ครุภัณฑลอยตัว) 
 เลขที่ 1/2564 

ตามประกาศสํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

 
 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ” มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อเฟอรนิเจอร (ครุภัณฑลอยตัว) ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ีกําหนด ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปน
ของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อโดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
  1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
      1.1 รายการประกอบแบบครภุัณฑเฟอรนิเจอร 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
 (1) หลักประกันซอง 
 (2) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
 (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
 (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
            (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
            (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 1.7 แบบหนังสือมอบอํานาจ  
  2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
      2.1 ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุ ท่ีประกวดราคาซื้อ       
          2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
      2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อ
ครั้งนี ้ตามขอ 1.5 
 2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคาํสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 2.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานการซื้อขายเฟอรนิเจอร (ครุภัณฑลอยตัว) ในวงเงินที่ไมนอยกวา 
1,349,600.00 บาท และตองเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานเอกชน 
ที่สหกรณฯ เชื่อถือ 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมซองใบเสนอราคาโดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน 2 สวนคือ 
      3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้ (ไมตองผนึกซอง) 
                               (1) ในกรณผีูเสนอราคาเปนนิติบุคคล   
         (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง                                                                                                                  
 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
 (3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
            (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดตามแบบในขอ 1.6 (1) 
  3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมเีอกสาร ดังตอไปนี้ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
            (2) หลักประกันซองตามขอ 5 (ใหนํามาย่ืนแยกตางหากจากเอกสารสวนท่ี 1  และ
สวนที ่2) 

           (3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
           (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (2) 

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
 4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการใหครบถวน 
  ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา 30 วันนับแตวันย่ืนซองประกวดราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
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 4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจาง 
 4.4 กอนย่ืนซองประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 
 4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง“ประธาน
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา” โดยระบุไวที่หนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวด
ราคาซื้อ เลขที่ 1/2564” ยื่นตอคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขที่ 15 
ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซองใบเสนอราคาใหระบุชื่อนิติบุคคลที่ยื่นเสนอราคา 
โดยซองประกวดราคาที่ยื่นและไดลงทะเบียนรับซองไวแลว สหกรณฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมใหถอนคืนไมวากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น 
 

 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวจะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 
 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  
 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา ที่มีสิทธิ
ไดรบัการคัดเลอืกดังกลาวขางตน ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ 
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
 5. หลักประกันซอง 
 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองประกวดราคา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน 168,700.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

     5.1 เงินสด 
 5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสหกรณฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองประกวดราคา หรือ
กอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1) 
 5.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1) 
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 5.5 พันธบัตรรฐับาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอนี้ สหกรณฯ จะคนืใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 
3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณใีดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาครั้งน้ี สหกรณฯ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

 6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย 
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอสหกรณฯ เทานั้น 
 6.3 สหกรณฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี 
ดังตอไปนี้ 

 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั ้น ในบัญชีผูรับ/ซื ้อเอกสารประกวดราคา 
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของสหกรณฯ 
 (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาท่ีเปน
สาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรือสหกรณฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาไดสหกรณฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
 6.5 สหกรณฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทางสหกรณฯ เปนสําคัญ
และใหถือวา การตัดสินของสหกรณฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสหกรณฯ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อนิติบุคคลอ่ืน มาเสนอราคาแทนเปนตน 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได     
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือสหกรณฯ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 
สหกรณฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
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 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ 
ผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 สหกรณฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 4.5 และสหกรณฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน    
 ในกรณีนี้หากสหกรณฯ พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางสหกรณฯ อยางยิ่ง สหกรณฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

 7. การทําสัญญาซื้อขาย 
 ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับสหกรณฯ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของ
ราคาซื้อที่ประกวดราคาได ใหสหกรณฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
 7.1 เงินสด  
 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสหกรณฯ  โดยเปนเช็คลงวันท่ีที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ 
ในขอ 1.4 (2) 
 7.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 
 7.5 พันธบัตรรฐับาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะ 
การประกวดราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

 8.  การจายเงิน 
     สหกรณฯ จะชําระเงินใหแกผูขายงวดเดียว เมื่อผูขายดําเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ  

และคณะกรรมการตรวจรับงานไดตรวจรับงานตามสัญญาเรียบรอยแลว 
 

 9. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 11  จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.05 ของคาครุภัณฑ 
ตามสัญญาตอวัน 
 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                        ผูชนะการประกวดราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบ 
ดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 
1 ป นับถัดจากวันทีส่หกรณฯ ไดรับมอบงานโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดงัเดิม ภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 
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 11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 11.1 เงินคาครุภัณฑครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 
                                ราคากลางในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 3,374,000.00 บาท 
(สามลานสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) 
       11.2 เม่ือสหกรณฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ 
ตามประกวดราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่     
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
       (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรอืเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทกุสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
       (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 11.3 ผูเสนอราคาซึ่งสหกรณฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางสหกรณฯ กําหนดดังระบุในขอ 7 สหกรณฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 11.4 สหกรณฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสดุ (ถามี)  
 

 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการติดตั้งผูขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบ 
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 
                   (นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป) 
              ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จาํกัด 

           
 

 


