ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการตกแต่งภูมทิ ัศน์เมือง
ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
***************
เทศบาลนครเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการตกแต่ง
ภูมิทศั น์เมือง ภายในเขตเทศบาลนครเขียงใหม่ ทั้งนี้ตามรายการละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์ รือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลนครเชียงใหม่
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องตรงถ้วนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลทีเ่ ข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศนู ย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซื้อมี
มูลค่าไม่เกินสามหมืน่ บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒8 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยืน่ ซองสอบราคาทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้น ส่งมายังสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สํานักการคลัง เลขที่ ๑ ถนนวังสิงห์คํา ตําบลช้างม่อย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ส่งถึงเทศบาลก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่
เทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันและเวลาที่รบั ซอง และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒9
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
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ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๒ อาคารสํานักการคลัง
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ราคาชุดละ 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๑2 พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th กรมบัญชีกลาง และ www.cmcity.go.th เทศบาล หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๕-๙๐๘๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสรวมไชย มีสมศักดิ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ปฏิบตั ิหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการตกแต่งภูมิทัศน์เมือง ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ตามประกาศ เทศบาลนครเชียงใหม่
ลงวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕๖
......................................................
เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อไม้
ดอกไม้ประดับ ตามโครงการตกแต่งภูมทิ ัศน์เมือง ภายในเขตเทศบาลนครเขียงใหม่
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีถ่ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว หรือไม่เป็นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
๑.๕
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๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาล
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องตรงถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้ง
ซื้อมีมูลค่าไม่เกินสามหมืน่ บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผ้ถู ือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยืน่
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้นั สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยืน่ สําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผ้เู ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืน่
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
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๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผ้เู สนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงินทีเ่ สนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้
ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๓ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๔๓ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย โดยแบ่งเป็น 6 งวด ตามรายการละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ - ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึด
ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน - วัน
๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
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๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาทีป่ ิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการตกแต่งภูมทิ ัศน์เมือง ภายใน
เขตเทศบาลนครเขียงใหม่ โดยระบุไว้ทีห่ น้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๖"
ยื่น ในวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒8 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ยืน่ ซองสอบราคาทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้น ส่งมายังสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่าย
พัสดุและทรัพย์สิน สํานักการคลัง เลขที่ ๑ ถนนวังสิงห์คํา ตําบลช้างม่อย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๓๐๐ ส่งถึงเทศบาลก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจาก
ไปรษณีย์เป็นวันและเวลาทีร่ ับซอง
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบ
เสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีม่ ีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผ้เู สนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รบั การคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ี่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ถือเป็นทีส่ ุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๒ อาคารสํานักการคลัง สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคา เว้นแต่ผ้วู ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ผ้วู ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็น
ว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
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๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา จะไม่รบั พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีม่ ิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น
๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รบั เอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชือ่ นิติบคุ คลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผ้เู สนอราคารายอืน่
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลีย่ นแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาล มีสิทธิใ์ ห้ผ้เู สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ เทศบาลมีสิทธิทีจ่ ะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ ะไม่รบั ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุที่เชือ่ ได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รบั การคัดเลือกตามทีไ่ ด้ประกาศรายชือ่ ไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลมีอํานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
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คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาทีไ่ ด้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผ้ชู นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทําข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีผ้ชู นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบ
ราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รบั แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคา
ได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธ่ นาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ ี่ทําสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผ้ชู นะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ ได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
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ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ผ้ซู ื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รบั อนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อเทศบาลได้คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึง่ เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผ้ขู ายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ ีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีทีไ่ ม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
เทศบาลนครเชียงใหม่

๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายละเอียดเงื่อนไขการจัดซื้อไม้ดอก-ไม้ประดับ
โครงการตกแต่งภูมิทศั น์เมือง
1. จัดส่งไม้ดอก-ไม้ประดับ ตามรายการที่กําหนด โดยขนาดไม้ดอกไม้ประดับต้องถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ และให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2. พรรณไม้ดอก-ไม้ประดับต้องมีคุณลักษณะ สี ขนาด ตรงตามมาตรฐาน ของสายพันธุ์
3. พรรณไม้ดอก-ไม้ประดับ ทีจ่ ัดส่งต้องผลิตจากเมล็ดพันธุท์ ี่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี สามารถ
ตรวจสอบได้
4. พรรณไม้ดอก-ไม้ประดับที่ อาจทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงได้ ในราคาที่เท่ากันหรือสูงกว่า
เท่านั้น ทั้งนี้จํานวนพรรณไม้ดอก ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าจํานวนทีไ่ ด้ประมาณการ ไว้ใน
เอกสารประมาณราคา
5. การจัดส่งไม้ดอก-ไม้ประดับต้องจัดส่งในสถานที่ ตามกําหนด

การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อไม้ดอก-ไม้ประดับ
งวดที่ 1 การเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นเงินร้อยละ 40% ของยอดเงินทีป่ ระมูลได้ เมือ่ ผู้ขายได้จัดส่ง พรรณไม้
ดอก-ไม้ประดับ ให้ตรงชนิด และตามจํานวนรายการ ดังนี้
ที่ งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด
ธันวาคม 2556
1 ต้นเข็มแดง
ถุง 4 นิ้ว
2 ต้นเข็มขาวพิษณุโลก
ถุง 4 นิ้ว
3 ต้นเข็มชมพูพษิ ณุโลก
ถุง 4 นิ้ว
4 ต้นเข็มส้ม
ถุง 4 นิ้ว
5 ต้นไทรคริสติน่า
ถุง 4 นิ้ว
6 ต้นพยับหมอก
ถุง 4 นิ้ว
7 ต้นแวววิเชียร
ถุง 6 นิ้ว
8 ดินผสม กระสอบ 30 กิโลกร้ม
9 ต้นผกากรองสีขาว-เหลือง ถุง 4 นิ้ว
10 ต้นผกากรองสีชมพู
ถุง 4 นิ้ว

จํานวน

640
1,600
1,600
640
640
500
500
750
500
500

หน่วย

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ก.ส
ถุง
ถุง

11
12
13
14
15
16

ต้นผกากรองสีส้ม
ถุง 4 นิ้ว
ต้นผกากรองสีแดง
ถุง 4 นิ้ว
ต้นผกากรองสีม่วง
ถุง 4 นิ้ว
ต้นนีออน
ถุง 8 นิ้ว
ต้นไทรยอดทอง
ถุง 4 นิ้ว
ต้นไทรเกาหลีทรงหัวไม้ขีดสูง1.20-1.50 ม.

ที่ งานเรือนเพาะชําและขายพันธุ์
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะล้านนา ร.9
ธันวาคม 2556
1 ต้นนีออน
ถุง 8 นิ้ว
2 ต้นพุด ศุภโชค
ถุง 8 นิ้ว
3 ต้นบุษราคัม
ถุง 6 นิ้ว
4 ต้นแวววิเชียร
ถุง 6 นิ้ว
5 ต้นกุหลาบวาเลนไทน์ ถุง 6 นิ้ว
6 ต้นบีโกเนีย
กระถาง 8 นิ้ว
7 ต้นดาวเรือง
ถุง 6 นิ้ว
8 ต้นบานชืน่
ถุง 6 นิ้ว
9 ต้นสร้อยไก่
กระถาง 11 นิ้ว
10 ต้นคริสมาส
ถุง 10 นิ้ว
11 ต้นชมพู ฮาวาย
ถุง 6 นิ้ว
12 ดินผสม
กระสอบ 30 กิโลกรัม
13 ถุงใยสังเคราะห์
ถุง 10 นิ้ว
14 ต้นพลับพลึง กทม.
กระถาง 8 นิ้ว
15 คุณนายตืน่ สาย
กระถาง 8 นิ้ว
16 ดาษตะกั่ว
กระถาง 8 นิ้ว
17 ชาฮกเกี้ยนเทียม
18 ต้นพลับพลึงหนู
กระถาง 8 นิ้ว

500
500
500
500
500
50
จํานวน

400
400
400
400
400
400
500
1,000
250
300
300
80
2,500
400
300
300
30
250

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ต้น
หน่วย

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง
ถุง
ถุง
กระถาง
ถุง
ถุง
กระสอบ
ถุง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
ตร.ม
กระถาง

ที่ งานบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟฯ
ธันวาคม 2556
1 ต้นนีออน
ถุง 8 นิ้ว
2 ต้นพุดศุภโชค
ถุง 8 นิ้ว
3 ต้นชาฮกเกี้ยน
ถุง 6 นิ้ว
4 ต้นสร้อยไก่
ถุง 6 นิ้ว
5 ต้นแวววิเชียร
ถุง 6 นิ้ว
6 ต้นดาวเรือง
ถุง 6 นิ้ว
7 ต้นคริสมาส
กระถาง 11 นิ้ว
8 ต้นฤาษีผสม
กระถาง 11 นิ้ว
9 สร้อยไก่
กระถาง 11 นิ้ว
10 พิทูเนียเลื้อย
กระถาง 11 นิ้ว
11 ดินผสม
กระสอบ 30 กิโลกรัม

จํานวน

500
500
500
500
500
500
300
300
300
300
65

หน่วย

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระสอบ

งวดที่ 2 การเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นเงินร้อยละ 22 % ของยอดเงินที่ประมูลได้ เมื่อผู้ขายได้จัดส่ง
พรรณไม้ดอก-ไม้ประดับ ให้ตรงชนิด และตามจํานวนรายการ ดังนี้
ที่ งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด
มกราคม 2557
1 ต้นชมพูฮาวาย
ถุง 4 นิ้ว
2 ต้นชบาเมืองคละสี
ถุง 4 นิ้ว
3 ต้นชบาเยอรมันคละสี
ถุง 4 นิ้ว
4 ต้นบานบุรีต้น
ถุง 4 นิ้ว

จํานวน

ที่ งานเรือนเพาะชําและขายพันธุ์

จํานวน

1,000
1,000
500
1,000

หน่วย

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง

หน่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะล้านนา ร.9
มกราคม 2557
ต้นเข็มพิกุล
กระถาง 8 นิ้ว
ต้นนีออน
ถุง 8 นิ้ว
ต้นเศรษฐี ไซ่ง่อน ถุง 6 นิ้ว
ต้นพุด ศุภโชค
ถุง 8 นิ้ว
ต้นบุษราคัม
ถุง 6 นิ้ว
ต้นไทรอังกฤษ
กระถาง 12 นิ้ว
ต้นแวววิเชียร
ถุง 6 นิ้ว
ต้นกุกลาบวาเลนไทน์ ถุง 6 นิ้ว
ต้นบีโกเนีย
กระถาง 8 นิ้ว
ต้นดาวเรือง
ถุง 6 นิ้ว
ต้นบานชืน่
ถุง 6 นิ้ว
ต้นสร้อยไก่
กระถาง 11 นิ้ว
ต้นคริสมาส
ถุง 10 นิ้ว
ต้นชมพู ฮาวาย
ถุง 6 นิ้ว
ดินผสม
กระสอบ 30 กิโลกรัม

400
425
1,000
400
400
60
400
200
400
800
400
200
300
200
80

ที่ งานบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
จํานวน
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟฯ
มกราคม 2557
1 ต้นนีออน
ถุง 8 นิ้ว
500
2 ต้นพิทูเนีย
ถุง 6 นิ้ว
500
3 ต้นแวววิเชียร ถุง 6 นิ้ว
500
4 ต้นสร้อยไก่ ถุง 6 นิ้ว
500
5 ต้นบานชืน่
ถุง 6 นิ้ว
500
6 ต้นดาวเรือง ถุง 6 นิ้ว
500
7 ต้นคริสมาส กระถาง 11 นิ้ว
300
8 ต้นฤาษีผสม กระถาง 11 นิ้ว
300
9 แพงพวย
กระถาง 11 นิ้ว
300
10 พิทูเนียเลื้อย กระถาง 11 นิ้ว
300
11 ดินผสม
กระสอบ 30 กิโลกรัม
65
งวดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 10% ของยอดเงินที่ประมูลได้ เมื่อผู้ขายได้จัดส่ง
ดอก-ไม้ประดับ ให้ตรงชนิด และตามจํานวนรายการ ดังนี้

กระถาง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง
ถุง
ถุง
กระสอบ
หน่วย

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระสอบ
พรรณไม้

ที่ งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด
กุมภาพันธ์ 2556
ต้นยีโ่ ถสีขาว
ถุง 4 นิ้ว
ต้นเหลืองคีรีบูน
ถุง 4 นิ้ว
ต้นเฟริ้นใบมะขามแคริเบียน12 นิ้ว
ต้นเหลืองชัชวาลย์
ก.ถ 8 นิ้ว
ต้นกล้วยไม้หวายแคระคละสีพร้อมอุปกรณ์มัดยึด
ต้นประทัดจีน
ถุง 4 นิ้ว
ต้นหญ้าน้ําพุ
กระถาง 8 นิ้ว
ต้นหน้าวัวคละสี
กระถาง 8 นิ้ว
ต้นหญ้าแดง
ถุง 4 นิ้ว
ต้นสัประรดสีGuzmania Hilda (M)ก.ถ 8 นิ้ว
ต้นเข็มพญาอินทร์ถุง
ถุง 4 นิ้ว
ต้นแก้ว
ถุง 4 นิ้ว

จํานวน

100
100
11
100
500
400
300
100
200
30
185
300

งวดที่ 4 การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 12% ของยอดเงินที่ประมูลได้ เมื่อผู้ขายได้จัดส่ง

หน่วย

ถุง
ถุง
กระเช้า
ก.ถ
กอ
ถุง
ก.ถ
ก.ถ
ถุง
ก.ถ
ถุง
ถุง
พรรณไม้

ดอก-ไม้ประดับ ให้ตรงชนิด และตามจํานวนรายการ ดังนี้
ที่ งานเรือนเพาะชําและขายพันธุ์
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะล้านนา ร.9
มีนาคม 2557
1 ต้นเข็มพิกุล
กระถาง 8 นิ้ว
2 ต้นเศรษฐี ไซ่ง่อน ถุง 6 นิ้ว
3 ต้นพุด ศุภโชค
ถุง 8 นิ้ว
4 ต้นบุษราคัม
ถุง 6 นิ้ว
5 ต้นไทรอังกฤษ
กระถาง 12 นิ้ว

จํานวน

400
500
500
500
80

หน่วย

กระถาง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ต้นกุกลาบวาเลนไทน์ ถุง 6 นิ้ว
ต้นสร้อยไก่
กระถาง 11 นิ้ว
ต้นยีโ่ ถ(สีชมพูอ่อน) สูง 2 เมตร
ต้นโมกตอ สูง 2 เมตร
ต้นไทรญี่ป่นุ ตอ 1 เมตร
ดินผสม
กระสอบ 30 กิโลกรัม
เตยด่าง
กระถาง 8 นิ้ว
โครงเครงเลื้อย
กระถาง 8 นิ้ว
สับปะรดสี
กระถาง 8 นิ้ว
หลิวไต้หวัน
กระถาง 8 นิ้ว

400
400
60
20
20
100
170
400
100
400

งวดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 8% ของยอดเงินทีป่ ระมูลได้ เมื่อผู้ขายได้จัดส่ง

ถุง
กระถาง
ต้น
ต้น
ต้น
กระสอบ
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
พรรณไม้

ดอก-ไม้ประดับ ให้ตรงชนิด และตามจํานวนรายการ ดังนี้
ที่ งานบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟฯ
เมษายน 2557
1 ต้นนีออน
ถุง 8 นิ้ว
2 ต้นพิทูเนีย
ถุง 6 นิ้ว
3 ต้นแวววิเชียร
ถุง 6 นิ้ว
4 ต้นสร้อยไก่
ถุง 6 นิ้ว
5 ต้นบานชืน่
ถุง 6 นิ้ว
6 ต้นดาวเรือง
ถุง 6 นิ้ว
7 ต้นบีโกเนีย
กระถาง 11 นิ้ว
8 ต้นฤาษีผสม
กระถาง 11 นิ้ว
9 แพงพวย
กระถาง 11 นิ้ว
10 พิทูเนียเลื้อย
กระถาง 11 นิ้ว
11 ดินผสม
กระสอบ 30 กิโลกรัม

จํานวน

500
500
500
500
500
500
300
300
300
300
65

หน่วย

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระสอบ

งวดที่ 6 การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 8% ของยอดเงินทีป่ ระมูลได้ เมื่อผู้ขายได้จัดส่ง

พรรณไม้

ดอก-ไม้ประดับ ให้ตรงชนิด และตามจํานวนรายการ ดังนี้
ที่ งานบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
จัดส่งบริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟฯ
กรกฎาคม 2557
1 ต้นนีออน
ถุง 8 นิ้ว
2 ต้นพิทูเนีย
ถุง 6 นิ้ว
3 ต้นแวววิเชียร
ถุง 6 นิ้ว
4 ต้นสร้อยไก่
ถุง 6 นิ้ว
5 ต้นบานชืน่
ถุง 6 นิ้ว
6 ต้นดาวเรือง
ถุง 6 นิ้ว
7 ต้นบีโกเนีย
กระถาง 11 นิ้ว
8 ต้นฤาษีผสม
กระถาง 11 นิ้ว
9 แพงพวย
กระถาง 11 นิ้ว
10 พิทูเนียเลื้อย
กระถาง 11 นิ้ว
11 ดินผสม
กระสอบ 30 กิโลกรัม

จํานวน

500
500
500
500
500
500
300
300
300
300
65

หน่วย

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระถาง
กระสอบ

