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ประกาศสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑสำนักงาน
-------------------------------------ดวยสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
และครุภณ
ั ฑสำนักงาน ประมาณป 2564 จำนวน 10 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 360,000.00 บาท (สามแสน
หกหมื่นบาทถวน) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ป ระชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ดำเนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ย ะลา จำกั ด ชุด ที่ 58 ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 14/2564 เมื่ อ วั น ที่ 16
มิถุนายน 2564 ไดรับมอบอำนาจใหดำเนินการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของสหกรณฯ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือของสหกรณ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม
เปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
. ไมเปนผูไดรับสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประกวดราคาจะมีคำสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
5. สหกรณ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อ เลือกซื้ อ หรือ ไมจำเปนตองซื้อจากผูเสนอราคาต่ำ สุด
เสมอไป โดยปราศจากขอแมใดๆ ทั้งสิ้น และจะพิจารณาราคาตอรายการ
กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 12.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด และกำหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกันตั้งแต
เวลา 16.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท ไดที่สหกรณออมทรัพยครู
ยะลาจำกัด ระหวางวันที่ 21 มิถุน ายน 2564 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ ไซตสหกรณ www.coopyala.com
สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข (073) 212509,214473 (ฝายบริหารงานทั่วไป) ในวันและเวลาทำการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

(นายวัลลภ คลังจันทร)
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ชุดที่ 58
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เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 1/2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑสำนักงาน
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ลงวันที่วันที่ 17 มิถุนายน 2564
------------------------------------------------สหกรณ ออมทรัพ ยครูยะลา จำกัด โดย คณะกรรมการดำเนิน การ ชุดที่ 58 ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา "สหกรณ" มีความประสงคจะซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑสำนักงาน ดังนี้
1. เครื่องสำรองไฟ
จำนวน 18 เครื่อง
2. ตูเก็บเอกสาร
จำนวน 10 หลัง
3. เครื่องคอมพิวเตอร All in one
จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่อง Printer laserjet
จำนวน 2 เครื่อง
5. เครื่องกดบัตรคิวระบบอัตโนมัติ
จำนวน 1 ชุด
6. กลองวงจรปด 1 ชุด
จำนวน 8 ตัว
7. ไมคลอย 1 ชุดติดตั้งหองประชุมชั้น 3
จำนวน 2 ตัว
8. เครื่องขยายเสียงภายในสำนักงาน
จำนวน 1 ชุด
9. เครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องดูดฝุน
จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทัน ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนำ และ
ขอกำหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอำนาจ
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ปี ระกวดราคาซื้อดังกลาว
2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของสหกรณฯ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือของสหกรณ
2.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
. ไมเปนผูไดรับ สิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูประกวดราคาจะมีคำสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อ เลือกซื้อ หรือไมจำเปนตองซื้อจากผูเสนอราคาต่ำสุด
เสมอไป โดยปราศจากขอแมใดๆ ทั้งสิ้น และจะพิจารณาราคาตอรายการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
ข บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุมและบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(3) ในกรณี ผูเสนอราคาเป นผูเสนอราคารว มกัน ในฐานะเป นผูรวมค า ให ยื่น สำเนา
สัญ ญาของการเขารวมคา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเป น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน(1)
(4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
1.16 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อำนาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
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(4) บัญ ชีเอกสารสวนที่ 5 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม
มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จำนวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบตกเติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับไวทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคา
มิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับ ถัดจากวัน ลง
นามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สหกรณฯ จะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางสหกรณฯ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสำเนารูปถายจะตองรับ รองสำเนาถูกต อง
โดยผูมีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค
จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นเสนอจะตองนำตนฉบับมาใหคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา ตรวจสอบภายใน 5 วัน
4.5 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ ปดผนึก ซองเรีย บรอย จ าหน าซองถึง”
ประธานคณะอนุกรรมการเปดซองประกวดราคา” โดยระบุไวที่หนาซองวาใบเสนอราคาตามเอกสารประกวด
ราคา เลขที่ 1/2564 ยื่นตอคณะอนุกรรมการรับซองประกวดราคา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ระหวางเวลา
09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ซองใบเสนอราคาใหระบุชื่อนิติบุคคลที่ยื่นเสนอ
ราคา โดยซองประกวดราคาที่ยื่นและไดลงทะเบียนรับซองไวแลว จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะไมใหถอนคืนไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อพนกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวจะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอน
การเปดซองใบเสนอราคาหากปรากฏตอคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มี
การเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
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ขอ 1.5 (2) และคณะอนุกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะอนุกรรมการจะตัดรายชื่อ ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และสหกรณฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะอนุกรรมการจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชน
ตอการพิจารณาของสหกรณ และมิไดเปนผูรเิ ริ่มใหมีการกระทำ ดังกลาว
ผู เสนอราคาที่ถูก ตัด รายชื่อ ออกจากการเปน ผูเสนอราคาเพราะเหตุเป น ผู เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทำการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคำสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงจากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให
ถือเปนที่สุด
คณะอนุกรรมการเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิ ทธิ
ไดรบั การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ตั้งแตเวลา
16.30 น. เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน รอยละ 5 ของครุภัณฑท่ยี ื่นเสนอราคา
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสหกรณ ฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทำการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในขอ 1.4
(1)
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้ สหกรณ ฯ จะพิจารณาตัดสินดวยราคาตอรายการ
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือ ยื่น หลัก ฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 สหกรณฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมป รากฏชื่ อ ผู เสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชีผู รับ เอกสารประกวดราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของสหกรณ ฯ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู เสนอราคาอย างหนึ่ ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป น
สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
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(4) ราคาที่ เสนอมี การขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ย นแปลง โดยผูเสนอราคามิได ล ง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับไว
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะอนุกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาหรือสหกรณ ฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไดสหกรณ ฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทำสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 สหกรณฯ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอราคาอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
7. การทำสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทำ
การของทางราชการ นับแตวันที่ทำขอตกลงซื้อ สหกรณฯ จะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วัน
ทำการของสหกรณฯ เห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวด ราคาจะตอง
ทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับสหกรณฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาไดใหสหกรณฯ
ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทำการของสหกรณ
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ใน ขอ 1.4 (2)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นั บถัดจากวั นที่ผูชนะการประกวด
ราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
9. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7
วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจงความชำรุดบกพรอง
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10. การจายเงิน
ผูซื้อจะจายเงินใหแกผูขายทั้งหมดครั้งเดียว เมื่อผูขายไดสงมอบพัสดุใหคณะอนุกรรมการ
ตรวจรับพัสดุตรวจนับไวถูกตองครบถวนแลว ตามเกณฑคุณลักษณะที่กำหนดไวในรายละเอียดของสัญญาซื้อ
ขายทุกประการ
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 สหกรณฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกวดราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนำเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบ ริการรับ ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ง หรือ นำสิ่งของที่ซื้อ ขายดังกลาวเข ามาจากตางประเทศตอสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซ้อื ขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
11.2 ผูเสนอราคาซึ่งสหกรณฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางสหกรณ กำหนดดังระบุไวในขอ 7 สหกรณฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนั งสือค้ำ
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
ของทางสหกรณ
12. เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศประกวดราคาฉบับนี้

(นายวัลลภ คลังจันทร)
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ชุดที่ 58

