เอกสารสอบราคาซื้อ
ตามประกาศ เรื่อง สอบราคาการจัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบน็อคดาวน์ ยกเคลื่อนย้ายได้
ขนาด 3 × 18 เมตร พิกัด 80 ตัน
เลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
********************
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โดยการสอบราคาการจัดหาเครื่องชั่ง
รถบรรทุกแบบน็อคดาวน์ ยกเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 3 × 18 พิกัด 80 ตัน พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้
งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็ บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
สอบราคาซื้อฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แนบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จากัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบอานาจซึ่ง
ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบ
อานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) แคตตาล็อก/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
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4.1 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องยื่ น ข้อเสนอและเสนอราคาตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 ให้ครบถ้วน
พร้อมผนึกซอง
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่ ว ย และหรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ร ะบุ ไว้ท้ ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้ อง ทั้ง นี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง ปวงไว้แล้ว
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
การซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ให้ส่งมอบพัสดุ
4.4 ผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และ/ หรือรายละเอียด คุณลั กษณะเฉพาะของเครื่องชั่ง
รถบรรทุกแบบน็ อคดาวน์ ยกเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 3×18 พิกัด 80 ตัน ไปพร้อมการยื่นซองเสนอราคา เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางสหกรณ์
การเกษตรท่าวังผา จากัด
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อานาจทานิ ติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 7 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้ อ เลขที่ 1/2561” ยื่นต่อ
ประธานกรรมการดาเนินการ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา
09.00 น. ถึง 16.00 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอโดยเด็ดขาด
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละ
รายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเป็น ผู้ ยื่ นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน กับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบราคาว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่น

-4ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทาดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอสอบราคาครั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณีใช้หลั กเกณฑ์ร าคาในการพิจารณาผู้ช นะการยื่นข้อเสนอ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา
จากัด จะพิจารณาจากราคารวม
5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ สหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จากัด กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทา
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
5.4 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคาของสหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จากัด หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาของ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมี
ผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.6 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ ทิ้งงาน ไม่ว่ าจะเป็ นผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอการกระทาการโยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมายื่น
ข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามเอกสารสอบราคาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะให้ผู้ยื่น

-5ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารสอบราคาให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ
รายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่า ยหรือค่าเสียหายใดๆจากสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา
จากัด
5.7 ก่อนลงนามในสัญญา สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด อาจประกาศยกเลิกการสอบราคา หาก
ปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการสอบราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่
ทาข้อตกลงซื้อ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ หรือ
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสื อ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่สอบราคา
ให้ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ดังระบุในข้อ 1.4 (1) หรือจะเป็นหนังสือค้า ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการกาหนด ดังระบุในข้อ 1.4(1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งสหกรณ์การเกษตร
ท่าวังผา จากัด ได้มอบไว้แล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อย

-68. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดใน
อัตราร้อยละ 1 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถัดจากวันที่สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้ องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้แจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
10.1 เงิ น ค่า พัส ดุส าหรั บ การสอบราคาซื้อ ครั้ง นี้ได้ มาจากเงิ นงบประมาณประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามที่สอบราคาแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้
ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ งการสั่งหรือนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จั ด การให้ สิ่ ง ของดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เช่ น เดี ย วกั บ เรื อ ไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด อาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริการพัสดุภาครัฐ
10.4 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด สงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ
ตามคาวินิจฉัยของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด คาวินิจฉั ยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

-710.6 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ไม่ได้
(1) สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จากัด ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
จัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(2) มี การกระทาที่เ ข้าลั กษณะผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ช นะการจั ดซื้อหรื อที่ได้รั บการคั ดเลื อ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา
จากัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกันกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลื อกให้เป็นผู้ ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ อุทธิยา)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

