ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง สอบราคาซือครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตังตรงจิตร ๑๕ และ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒ
ั นา
………………………….
ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า ”เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามรายการต่อไปนี
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิ ทยากร ตังตรงจิ ตร ๑๕
๑. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิว)
จํานวน ๒๐ เครือง
๒. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ๑ (พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า
๓๕ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครือง
๓. เครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน ๑ เครือง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จํานวน ๑ ชุด
๕. เครืองสํารองไฟ ขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครือง
๖. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
๗. โต๊ะวางเครืองพิมพ์ จํานวน ๑ ตัว
๘. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด
๒๔,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ เครือง
๙. เก้าอีผูใ้ ช้เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒ
ั นา
๑. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิว)
จํานวน ๒๐ เครือง
๒. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ๑ (พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า
๓๕ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครือง
๓. เครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน ๑ เครือง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จํานวน ๑ ชุด
๕. เครืองสํารองไฟ ขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครือง
๖. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
๗. โต๊ะวางเครืองพิมพ์ จํานวน ๑ ตัว
๘. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด
๒๔,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ เครือง
๙. เก้าอีผูใ้ ช้เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
/ (รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ...

-๒(รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์แต่ละประเภทตาม
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารสอบราคาซือ เลขที/ ๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที/ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทสอบราคาซื
ี
อดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการ
ิ
หรือของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ aหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ aความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาล
ณ.วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการสอบราคาซือครังนี
๕. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง ซึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองสอบราคาในวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓
ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึงพันบาทถ้วน) ได้ที
งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที เว๊บไซด์ www.yasocity.com หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ได้ที หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๕๒๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน.
ประกาศ ณ วันที ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารสอบราคาซือ เลขที/ ๒๖/๒๕๕๘
การซือครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิ ทยากรตังตรงจิ ตร ๑๕ และ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒ
ั นา
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที/ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
------------------------------------ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า ”เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาซือ
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตังตรงจิตร ๑๕ และ สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒ
ั นา ตามรายการต่อไปนี
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิ ทยากร ตังตรงจิ ตร ๑๕
๑. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิว)
จํานวน ๒๐ เครือง
๒. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ๑ (พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า
๓๕ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครือง
๓. เครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน ๑ เครือง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จํานวน ๑ ชุด
๕. เครืองสํารองไฟ ขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครือง
๖. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
๗. โต๊ะวางเครืองพิมพ์ จํานวน ๑ ตัว
๘. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ
ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ เครือง
๙. เก้าอีผูใ้ ช้เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒ
ั นา
๑. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิว)
จํานวน ๒๐ เครือง
๒. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ๑ (พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า
๓๕ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครือง
๓. เครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน ๑ เครือง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จํานวน ๑ ชุด
๕. เครืองสํารองไฟ ขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครือง
๖. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
๗. โต๊ะวางเครืองพิมพ์ จํานวน ๑ ตัว
๘. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ
ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ เครือง
๙. เก้าอีผูใ้ ช้เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ ตัว
/ (รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ...

-๒(รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์แต่ละประเภทตาม
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารสอบราคาซือ เลขที/ ๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที/ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ซึงพัสดุทจะซื
ี อนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพ
ทีจะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนํ า
และข้อกําหนด 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 ผลของการสัง
ให้นิตบิ ุ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 aหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคา ได้มคี าํ สังให้สละสิทธิหรือความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๕. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๖. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดําเนินการจัดซือ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗. คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง
ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
/ ๓. หลักฐานการเสนอราคา...

-๓๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็ 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
ื าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุมและบัญชีผถู้ อื หุน้
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 มค้า ให้ยนสํ
ื าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ว่ มค้า และในกรณีทผูี เ้ ข้าร่วมค้าฝา่ ยใดเป็ น
บุคคลธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ว่ มค้าฝ่ายใดเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยนเอกสาร
ื
ตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔)สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผูี เ้ สนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเอกสารเสนอราคาตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่ม ี
เงือนไขใด ๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องตรงกัน ลงลายมือชือของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวน
เงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง

/ ๔.๒ ผูเ้ สนอราคา...

-๔๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่ วย และหรือต่อรายการตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี
ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็ น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิน ซึงรวมภาษีมลู ค่าเพิมและ ภาษีอากรอืน ค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทังปวง จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั เปิดซอง
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือขาย
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทซืี อ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี เทศบาลจะยึดไว้เป็ นเอกสาร
ของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พจิ ารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี ํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทเสนอ
ี
จํานวน - ชุด เพือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทังนี เทศบาลฯจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีเกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลฯ จะคืนให้แก่ผเู้ สนอราคา
๔.๖ ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถถ้ี วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไข
ในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิ ดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ทหน้
ี าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซือเลขที/
๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ยืนต่อเจ้าหน้าทีรับซองสอบราคา ในวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
ยโสธร ชัน2 ๓
เมื/อพ้นกําหนดเวลายื/นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชือ
ผูเ้ สนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือก และ
/ เทศบาล...

-๕เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ งงาน
ิ
เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคา
รายนันเป็ นผูท้ ให้
ี ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ เิ ริมให้มกี ารกระทํา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ๆ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินยั ฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ถอื เป็ นทีสุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓ ในวันที/ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาเปิ ดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง และ
ในกรณีทผูี ว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาทีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองสอบราคา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํานวน - บาท
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่ ”เทศบาล” โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซองสอบราคาหรือก่อน
หน้านัน2 ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๑)
๕.๔ หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ บริษทั เงินทุน
หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถินต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี ”เทศบาล” จะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ าประกั
ํ
นภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีได้พจิ ารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุดไม่
เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณา
๖.๑ ในการสอบราคาครังนี เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
/ ๖.๒ หากผูเ้ สนอ...

-๖๖.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาด ไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญทังนี เฉพาะในกรณีทพิี จารณาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านัน
๖.๓ ”เทศบาล” สงวนสิทธิไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคานันในบัญชีผูร้ บั เอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชือนิตบิ ุคคล หรือลงนามลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึงอย่างใด หรือ
ทังหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็ นสาระ
สําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้
ลงลายมือชือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๖.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
“เทศบาล” มีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้
“เทศบาล” มีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ เทศบาล” ทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะไม่
ี รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอ
ทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญและให้ถอื ว่าการตัดสินของ ”เทศบาล” เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทัง ”เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ งงานไม่
ิ
ว่าจะเป็ น
ผูเ้ สนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเชื
ี อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารเป็ นเท็จ หรือใช้ชอบุ
ื คคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
๖.๖ ในกรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิ
ได้รบั การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ “เทศบาล” มีอํานาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชือ ตามข้อ ๔.๗ และ ”เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ งงาน
ิ
ในกรณีนีหากผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ทีได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้

/ ๗. การทําสัญญา...

-๗๗. การทําสัญญาซือขาย
๗.๑ ในกรณีทผูี ช้ นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือ เทศบาลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทผูี ช้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนภายใน ๓๐
วันทําการ ของทางราชการ หรือเทศบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผูช้ นะการ
สอบราคาจะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ เทศบาลฯ ภายใน วันที/ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ทังนี เทศบาลเมืองยโสธร ขอสงวนสิ ทธิ ที/จะไม่ลงนามก่อหนี ผูกพันในสัญญาดังกล่าว หากพ้น
ระยะเวลาที/กาํ หนด เว้นแต่เทศบาลเมืองยโสธร จะได้รบั อนุมตั ิ การขอทําความตกลงจากกรมส่งเสริ ม
การปกครองส่วนท้องถิ/ น อีกครังหนึ/ ง นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิงของทีสอบราคาได้ให้ เทศบาลฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อนหน้านัน
ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุใน
ข้อ ๔.๑ (๒)
(๔) หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษทั เงิน
ทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถินต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะคืนให้โดยไม่มดี อกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันทีผูช้ นะการสอบราคา (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายข้อ ๑๐ จะกําหนดให้ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุ
ทียังไม่ได้รบั มอบตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทําสัญญาซือขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีผูซ้ อได้
ื รบั มอบพัสดุโดยผูข้ ายจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม ภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการเสนอราคาและอื/น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนี เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ประจําปี

/ งบประมาณ...

-๘งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการสนับสนุ นครุภณ
ั ฑ์
การศึกษาในโรงเรียนท้องถิน งบเงินอุดหนุ น อุดหนุ นเฉพาะกิจ รายการครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตังตรงจิตร ๑๕ งบประมาณ ๕๗๖,๐๐๐.-บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมืนหกพันบาทถ้วน) และ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒ
ั นา งบประมาณ ๕๗๖,๐๐๐.-บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมืนหกพันบาทถ้วน) รวม ๒ โครงการ เป็ นเงิ น ๑,๑๕๒,๐๐๐.- บาท
(หนึ/ งล้านหนึ/ งแสนห้าหมื/นสองพันบาทถ้วน)
การจัดซือครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ครังนี จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ หน้า ๔ ข้อ ๒๘ หน้า ๑๓ ข้อ ๔๐ หน้า
๑๖ ข้อ ๕๓ หน้า ๒๐ และ ข้อ ๔๖ หน้า ๑๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื/อเทศบาลได้รบั อนุมตั ิ เงิ นอุดหนุนเฉพาะกิ จ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ/ น แล้วเท่านัน
๑๐.๒ เมือ ”เทศบาล” ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซือสิงของ
ตามสอบราคาซือแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรือนํ าสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึงเป็ นผูข้ าย จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนําสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผูข้ ายสังหรือซือของจากต่างประเทศ
เว้นแต่ เป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิงของนันโดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ น
ของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทไม่
ี ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึง ”เทศบาล” ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ทีทางราชการกําหนดในข้อ ๗ “เทศบาล” จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคําประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน(ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ งงานตามระเบี
ิ
ยบ
ของทางราชการ
๑๐.๔ “เทศบาล” สงวนสิทธิทจะแก้
ี ไขเพิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ น
ไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

