ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง สอบราคาจัดซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
..............................................
เทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า“เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซือ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ.ี จํานวน ๒ คัน (รายละเอียดตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ทีแนบมาพร้อมนี
ราคากลางในการจัดซือ คันละ ๕๒๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมืนสามพันบาทถ้วน)
เป็ นราคาครุภณ
ั ฑ์ทกํี าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทสอบราคาซื
ี
อดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการ
ิ
หรือของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Eหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มคี ําสังให้สละสิทธิ Eความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบ
ราคาซือครังนี
๕. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็ นตัวแทนผูแ้ ทนจําหน่ าย ผูแ้ ทนจําหน่ าย
ผูป้ ระกอบ หรือผูผ้ ลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
๖. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง
ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองสอบราคา ตังแต่วนั ที ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร และยืนซองสอบราคา วันที
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. สถานที ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
/ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร...

-๒ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร ณ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน
จังหวัดยโสธรศาลากลาง ชัน ๒ ยืนซองวันสุดท้ายที ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. สถานที ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร และกําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที ๒ มีนาคม
๒๕๖๐ ตังแต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป สถานที ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซือจัดจ้าง ของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร ณ สํานักงานส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ นจังหวัดยโสธร ศาลากลาง ชัน ๒
ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึงพันบาทถ้วน)
ได้ทงานพั
ี
สดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. ดูรายละเอียดได้ที เว็ปไซด์
www.yasocity.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน

ประกาศ ณ วันที ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารสอบราคาซื อ เลขที ๑๑/ ๒๕๖๐
จัดซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิ ดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
------------------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า“เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซือ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ.ี จํานวน ๒ คัน (ตามราคาครุภณ
ั ฑ์ทกํี าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)
ซึงพัสดุทจะซื
ี อนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ
อยูใ่ นสภาพทีจะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี
โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซือขาย
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทสอบราคาซื
ี
อ
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการ
ิ
หรือของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของการสังให้
นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ นผูท้ งงานตามระเบี
ิ
ยบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Eหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน
ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคา ได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ Eหรือความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็ นตัวแทนผูแ้ ทนจําหน่ าย ผูแ้ ทน
จําหน่ าย ผูป้ ระกอบ หรือผูผ้ ลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
/๒.๖ บุคคลหรือนิตบิ ุคคล...

-๒๒.๖ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดาํ เนินการ
จัดซือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีทผูี เ้ สนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุมและบัญชีผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ ุคคล ให้ยนื
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ ัน สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้าให้ยนสํ
ื าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ว่ มค้า และในกรณีทผูี เ้ ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ว่ มค้าฝา่ ยใดเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยนื
เอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผูี เ้ สนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
/(๓) บัญชีเอกสารส่วนที ๒...

-๓(๓) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเอกสารเสนอราคาตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดย
ไม่มเี งือนไขใด ๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องตรงกัน ลงลายมือชือของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
จํานวนเงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตกเติม แก้ไข เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่ วยและหรือต่อรายการตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื
ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิน ซึงรวมภาษีมลู ค่าเพิมและ ภาษีอากรอืน ค่าขนส่งค่าจด
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทังปวงจนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิดซองเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิ น ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ พัสดุทซืี อไป พร้อมใบเสนอราคาเพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี เทศบาลจะยึดไว้เป็ น
เอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พจิ ารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี ํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนํ าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน
๗ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทเสนอ
ี
จํานวน ๑ ชุด เพือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทังนี เทศบาลฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ทีเกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลฯ จะคืนให้แก่ผเู้ สนอราคา
๔.๖ ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถถ้ี วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตาม
เงือนไขในเอกสารสอบราคา
/ ๔.๗ ผูเ้ สนอราคา...

-๔๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้ าซอง
ถึงประธานกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ทหน้
ี าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ “ ยืนต่อเจ้าหน้าทีรับซองสอบราคาในวันที ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง วันที ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. ณ กองคลัง
เทศบาลเมืองยโสธร และยืนซองสอบราคา วันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. สถานที ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดซือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาล
เมืองยโสธร ณ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดยโสธรศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน ๒ ยืนซอง
วันสุดท้ายวันที ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สถานที ณ กองคลัง
เทศบาลเมืองยโสธร
เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้ว จะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผเู้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และ
คณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชือผูเ้ สนอราคารายนัน ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั
การคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ งงาน
ิ
เว้นแต่คณะกรรมการฯจะ
วินิจฉัย
ได้ว่าผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ให้
ี ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ น
ผูร้ เิ ริมให้มกี ารกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมี
ผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ๆ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน๓
วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็ นทีสุด

คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทีมีสิทธิ
ได้ รับการคัดเลือกดังกล่ าวข้ างต้ น ณ ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารการจัดซื'อจัดจ้ าง ขององค์ การบริหาร
ส่ วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร สํานักงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถินจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั'น ๒ ในวันที ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั'งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้ นไป

/ การยืนอุทธรณ์...

-๕การยืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิง และในกรณีทผูี ว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ผวู้ ่า
ราชการจังหวัด
มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครังนี เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐาน การเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาด ไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญทังนี เฉพาะในกรณีที
พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ “เทศบาล” เท่านัน
๕.๓ “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันใน
กรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏ ชือผูเ้ สนอราคานันในบัญชีผูร้ บั เอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชือนิตบิ ุคคล หรือลงนามลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึงอย่างใดหรือ
ทังหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็ น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้
ลงลายมือชือพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
หรือ เทศบาลฯ มีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลฯ มีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลฯ ทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะไม่
ี รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาที
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญและให้ถอื ว่าการตัดสินของเทศบาลฯ เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทังเทศบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ งงานไม่
ิ
ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเชื
ี อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารเป็ นเท็จ หรือใช้ชอบุ
ื คคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
/ ๕.๖ ในกรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริง...

-๖๕.๖ ในกรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิ
ได้รบั การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผู้
เสนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕ เทศบาลฯ มีอํานาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชือ ตามข้อ ๔.๗ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนัน
เป็ นผูท้ งงาน
ิ
ในกรณีนีหากผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที
ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณี ทีผูช้ นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕
วันทําการของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือ เทศบาลจะพิ จารณาจัดทําข้อตกลงเป็ น
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ทีผูช้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน
๕ วันทําการของทางราชการ หรือเทศบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ
๖.๑ ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ เทศบาลฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งและจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงิ นเท่ ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาสิ งของทีสอบราคาได้ให้ เทศบาลฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อน
หน้านันไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคําประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔(๒)
(๔) หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถินต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะคืนให้โดยไม่มดี อกเบียภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา(ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายข้อ ๑๐ จะกําหนดให้ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุ
ทียังไม่ได้รบั มอบตามสัญญาต่อวัน
/ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง...

-๗๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทําสัญญาซือขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีผูซ้ อได้
ื รบั มอบพัสดุโดยผูข้ ายจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการเสนอราคาและอืน ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนีได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซือรถโดยสาร
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ.ี
จํานวน ๒ คัน ๆ ละ ๕๒๓,๐๐๐ บาท เป็ นเงินทังสิน ๑,๐๔๖,๐๐๐.- บาท (หนึงล้านสีหมืนหกพันบาทถ้วน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือเทศบาลได้รบั อนุมตั ิ เงิ นค่าพัสดุและ
เทศบาลมีเงิ นรายได้เข้ามาเพียงพอแล้วเท่านัน
๙.๒ เมือเทศบาลฯ ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซือสิงของ
ตามสอบราคาซือแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรือนํ าสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องนํ าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึงเป็ นผูข้ าย จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนํ าสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผูข้ ายสังหรือซือของจากต่างประเทศ
เว้นแต่ เป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิงของนันโดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลง
เรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทไม่
ี ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึงเทศบาลฯ ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ทีทางราชการกําหนดในข้อ ๖ เทศบาลฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคําประกัน
ซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ งงานตาม
ิ
ระเบียบของทางราชการ
๙.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิทจะแก้
ี ไขเพิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิ ดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จํานวน ๒ คัน
แนบท้ายประกาศ และเอกสารสอบราคาซือ เลขที ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
……………………………………………………………………………………………………………………
๑. วัตถุประสงค์ความต้ องการ
- เป็ นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ไว้ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๒. ลักษณะทัวไป
- เป็ นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ.ี จํานวน ๒ คัน
๓. ข้อกําหนดรายละเอียดเฉพาะ
๓.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
(๑) มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า ๑ ตัน
(๒) เป็ นรถช่วงยาว
(๓) เป็ นกระบะสําเร็จรูป
(๔) เป็ นราคารวมเครืองปรับอากาศ ฟิลม์ กรองแสง และพ้นกันสนิม
(๕) เครืองมือประจํารถ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
(๖) ติดตังวิทยุ – เครืองเล่นแผ่นซีดี จํานวน ๑ ชุด
(๗) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
๓.๒ ระบบเครืองยนต์
(๑) เป็ นเครืองยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ทีได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
(๒) ระบายความร้อนด้วยนํ า
ทังนี ผูเ้ สนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันทียืนซองเสนอราคาด้วย
๔. ข้อกําหนดอืนๆ
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์และมีศูนย์บริการบํารุงรักษา
รถยนต์ โดยต้องแนบหนังสือแต่งตังเป็ นตัวแทนจําหน่ ายดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพิจารณาในวันทียืนซอง
เสนอราคา
๔.๒ กําหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันทีลงนามในสัญญา
๔.๓ รับประกันความชํารุดบกพร่อง อันเนืองมาจากการใช้งานตามปกติเป็ น
ระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดความชํารุดบกพร่องจากเงือนไข และระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ ายจะทําการแก้ไขให้
ใช้ได้ดดี งั เดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันทีได้รบั แจ้งการแก้ไข โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
๔.๔ สีรถยนต์และโลโก้ เป็ นไปตามข้อกําหนดของเทศบาล

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิ ดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จํานวน ๒ คัน
แนบท้ายบันทึกข้อความ
……………………………………………………………………………………………………………………
๑. วัตถุประสงค์ความต้ องการ
- เป็ นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ไว้ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๒. ลักษณะทัวไป
- เป็ นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ.ี จํานวน ๒ คัน
๓. ข้อกําหนดรายละเอียดเฉพาะ
๓.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
(๑) มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า ๑ ตัน
(๒) เป็ นรถช่วงยาว
(๓) เป็ นกระบะสําเร็จรูป
(๔) เป็ นราคารวมเครืองปรับอากาศ ฟิลม์ กรองแสง และพ้นกันสนิม
(๕) เครืองมือประจํารถ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
(๖) ติดตังวิทยุ – เครืองเล่นแผ่นซีดี จํานวน ๑ ชุด
(๗) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
๓.๒ ระบบเครืองยนต์
(๑) เป็ นเครืองยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ทีได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
(๒) ระบายความร้อนด้วยนํ า
ทังนี ผูเ้ สนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันทียืนซองเสนอราคาด้วย
๔. ข้อกําหนดอืนๆ
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์และมีศูนย์บริการบํารุงรักษา
รถยนต์ โดยต้องแนบหนังสือแต่งตังเป็ นตัวแทนจําหน่ ายดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพิจารณาในวันทียืนซอง
เสนอราคา
๔.๒ กําหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันทีลงนามในสัญญา
๔.๓ รับประกันความชํารุดบกพร่อง อันเนืองมาจากการใช้งานตามปกติเป็ น
ระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดความชํารุดบกพร่องจากเงือนไข และระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ ายจะทําการแก้ไขให้
ใช้ได้ดดี งั เดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันทีได้รบั แจ้งการแก้ไข โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
๔.๔ สีรถยนต์และโลโก้ เป็ นไปตามข้อกําหนดของเทศบาล

