
ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ 

*************** 

 ดวยสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง สําหรับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ตามรายการดังตอไปน้ี 

      รายการ รถโดยสารขนาด 9 ที่น่ัง (ดีเซล) พรอมตกแตง จํานวน 1 คัน 

 ราคากลางของการการสอบราคาซื้อครั้งน้ีราคา 1,550,000 บาท (หน่ึงลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้

 1. เปนบุคลหรือนิติบุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว 

 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

 3. ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรอืความคุมกันซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดสุรินทร   

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 

 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 6. คูสญัญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 กําหนดยื่นเอกสารสอบราคา ระหวางวันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 

ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด หรือย่ืนเอกสารทางไปรษณียฯ โดย

จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคา สงถึงสหกรณกอนวันเปดซอง และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ต้ังแตเวลา  09.00  น. เปนตนไป  

 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา ไดทีส่หกรณออมทรัพยอนามยัสุรนิทร  จํากัด  ระหวางวันที่            

30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น.ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต  

www.sphcoop.com หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-4451-9239 ในวันและเวลาราชการ   
 

   ประกาศ  ณ วันที่   30  ธันวาคม  พ.ศ.2559 

      คําพอง  มั่นจิต 

 (นายคําพอง  มั่นจิต) 

 ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 



เอกสารสอบราคาซื้อ 

การซื้อครุภัณฑยานพาหนะ 

      รายการรถโดยสารขนาด 9 ที่น่ัง (ดีเซล) พรอมตกแตง จํานวน  1  คัน 

ตามประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสรุินทร จํากัด 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

******************* 
   

 สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จํากัด ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “สหกรณ” มีความประสงคจะสอบ

ราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ สําหรับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ตามรายการดังตอไปน้ี 

 รายการรถโดยสารขนาด 9 ที่น่ัง (ดีเซล) พรอมตกแตง จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 1,550,000 บาท 

(หน่ึงลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน)  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีจะตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของ

เกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

 1.1 รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ 

 1.2 แบบใบเสนอราคา 

 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

 1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

  (1) หลกัประกันสัญญา 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพสัดุที่สอบราคาซื้อ 

 2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

 2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

 2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย        

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย    

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.6 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 

สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ

เสนอราคาเปน 2 สวน คือ 

 3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

 (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติ

บุคคล บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการ

เขารวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใช

สัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

 (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   

 3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี ้

 (1) แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 

 (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ

ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง 

จะตอง  ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

 4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาครุภัณฑทุกรายการใหครบถวน ในการเสนอราคาจะตองเสนอ

ราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ 

ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา

ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิม่และ 

ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง  
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 4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการโดยละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

รายการ รถโดยสารขนาด 9 ที่น่ัง (ดีเซล) พรอมตกแตง ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกลาวน้ีสหกรณจะยึดไวเปนเอกสารของสหกรณ 

 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี

อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ

แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง  

 4.5 กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ   

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

 4.6 ผู เสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุที่หนาซองวา “ใบเสนอราคา รายการรถโดยสารขนาด 9 ที่น่ัง(ดีเซล) 

พรอมตกแตง ตอเจาหนาที่รับซองใบเสนอราคา ระหวาง 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ระหวาง

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สหกรณออมทรพัยอนามัยสรุนิทร จํากัด และเจาหนาที่จะออกใบรับซองสอบราคาไว

ใหเปนหลักฐาน เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา

เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรอืในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู

เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และคณะกรรมการ ฯ เช่ือวามีการ

กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออก

จากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และสหกรณฯจะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางสหกรณ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกดังกลาวข างตน ณ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  ในวันที่  17 มกราคม 2560                           

ต้ังแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป  

5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี สหกรณฯ จะพจิารณาตัดสนิดวยราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ ฯ จะไมรับพิจารณา

ราคาของ ผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ 
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เอกสารสอบราคาในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสหกรณฯ

เทาน้ัน 

 5.3 สหกรณฯ สงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

 (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานในการรับ

เอกสารสอบราคาของสหกรณ 

 (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรอืทั้งหมดในใบเสนอ

ราคา 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ    

หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตกเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ

พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการทําสญัญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือสหกรณฯ

มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สหกรณฯ

มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 5.5 สหกรณฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรอืราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด

และอาจ พิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ

ราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของสหกรณฯ เปนสําคัญและใหถือวา

การตัดสินของสหกรณฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งสหกรณฯ จะพิจารณา

ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็

ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 5.6 ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือสหกรณฯ จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผู

เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาซื้อใหเสรจ็สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได สหกรณฯ มีสิทธิที่

จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

 5.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลงัจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 

ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

สหกรณฯ มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 

4.6 และสหกรณฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

     ในกรณีน้ี หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป

แลวจะเปนประโยชนแกทางสหกรณอยางย่ิง  คณะกรรมการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
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6. การทําสัญญาซื้อขาย 

  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทํา

ขอตกลงซื้อ สหกรณจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ            

1.3 ก็ได  

7. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

 7.1 เงินคารถตูพรอมตกแตงสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2560 

 7.2 เมื่อสหกรณฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซือ้สิ่งของตามสอบราคาซื้อ

แลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือใน

เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 

วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 

 (2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออืน่หรอืเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

 (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

 7.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารสอบราคาแลวจะถอนตัวออกจากการสอบราคา ไดแลว 

เมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธ์ิเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กําหนด มิฉะน้ันอาจถูกพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

 7.4 ผูเสนอราคาซึ่งสหกรณไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนดดังระบุ

ไวในขอ 7 สหกรณฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณา

เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางสหกรณ 

 7.5 สหกรณสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 

            30 ธันวาคม 2560 

 

 

 



คุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร 9 ที่น่ัง (ดีเซล) พรอมตกแตง 

  รถตูปรบัอากาศ พรอมตกแตงภายในและภายนอกแบบ VIP จํานวน 1 คัน เครื่องยนตดีเซล 

2.5 ลิตร ข้ึนไป เกยีรธรรมดา ราคา 1,550,000 บาท (หน่ึงลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน) 

รายการตกแตงภายใน และภายนอก 

  1. ตกแตงหลงัคา Super VIP พรอมระบบไฟ LED ครบทกุฟงสช่ัน 

  2. เบาะหองโดยสารแบบ VIP จํานวน 3 แถว 9 ที่น่ัง พรอมเข็มขัดนิรภัย 

  3. แอรดิจิตอลพรอมรโีมท 3 สปค 

  4. เพิ่มแผงระบายความรอนใตทองรถ พัดลมใตทองรถ คอยสรอน 

  5. กรุกันความรอนใตหลงัคา ดวยชนวนกันความรอน 

  6. ยายแอรไวดานหลัง ตูแอรไมโครบสั 

  7. ทีวีพับเกบ็ดวยมอเตอรไฟฟาแบบ Auto พรอมเบาลําโพง 

  8. ตูแอรดานหลงัพรอมเบาลําโพง และแผงไฟฟา 

  9. ช้ันเก็บของดานหนา (คนขับ) พรอมแผงสวิทซควบคุมไฟและไฟ LED 

  10. กรุภายในรอบตัวถัง, แผงประตูทาย, ประตูสไลด และซุมลอ 

  11. กรุหนังขางประตู 2 ขาง 

  12. กรุแผงขาง พรอมแผงขางรีดลาย คาดแผงโครเมียม 

  13. ยางขอบกระจก 

  14. คอนโซลพรอมชองวางแกว ที่วางกระติกนํ้า แบบเคานเตอรบารมีไฟ LED  

  15. ปูพื้นไมอัดทับดวยกระเบื้องยาง 

  16. เบาะคนขับแบบ VIP หัวหมอนเต็ม 

  17. ทีวีขนาด 28 น้ิว พับไฟฟา Auto 

  18. หมอแปลงไฟฟา 12 V. 

  19. วิทยุ 2 Din Touch Screen/DVD/USB  

20. ลําโพงแยกช้ินเสียงกลางแหลม ขนาด 6.5 น้ิว จํานวน 3 คู  

  21. Power Amp 2 ตัว 2 ch 4 ch Class D 

  22. ลําโพงซบั 10 น้ิว เหล็กหลอจํานวน 1 คู 

  23. ตูซับใตเบาะแถว 3  

  24. ปรีแอมฟ 7 แบน 

  25. คอนโซลปรีแอมปพรอมชองใสแกวนํ้า 

  26. ผามานรางคูรอบคัน 

  27. ราวจับบันไดประตูสไลด 

  28. นาฬิกาหนารถตู 

  29. ที่พักเทาแขนคนขับ 

  30. ลายไม 1 ชุด 



  31. ครอบบังปดนํ้าฝน 

  33. สปอยเลอรทายมีไฟ 

  34. ครอบชองลมกระจงัหนา 

  35. ครอบกระจกมองขางมีไฟ 

  36. ครอบไฟหนา 

  37. ครอบไฟทาย 

  38. สเกริตรอบคัน 1 ชุด 4 ช้ิน 

  39. ครอบมือจับประตู 

  40. ครอบประตูทาย 

  41. ครอบไฟสปอรไลท 

  42. ครอบไฟ Stop 

  43. ครอบเสาอากาศ 

  44. ปลั๊กชารจแบตเตอรี่มอืถือ 1 คู 

  45. กลองมองทายถอยหลงั 

  46. ถังดับเพลงิ 

  47. คอน 

  48. กลองบันทึกภาพดานหลัง 

  49. MAX ขนาด 15" จํานวน 1 ชุด 4 ลอ 

  50. ประตูดูดออโต 

  51. กระจกมองมุม 

  52. ไฟบันไดประตูสไลด 

 

 

 (ลงช่ือ)..........................................ประธานกรรมการ       

 (นายคําพอง  มั่นจิต) 

  

                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการ  

                                                         (นายวิศัลย  ดีไดดี) 

 

                                             (ลงช่ือ)................................................กรรมการ 

                                                         (นางระเบียบ  ชูวา)  

 


