ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง ประมูลซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ท.ยส. ซ. E ๐๓/๒๕๕๙
..................................
ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงค์จะประมูลซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
๑. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๔ ลูกบาศก์เมตร เครืองยนต์ดเี ซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จํานวน ๔ คัน
(รายละเอียดตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทีแนบ
มาพร้อมนี)
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทประมู
ี
ลซือดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการและได้
ิ
แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Dหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ Dความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
เมืองยโสธร ณ วันประกาศ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการประมูลซือครังนี
๕. ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็ นตัวแทนผูแ้ ทนจําหน่ าย ผูแ้ ทนจําหน่ าย
ผูป้ ระกอบ หรือผูผ้ ลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
๖. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดําเนินการจัดซือ.
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือ. จัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครัง. ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองประมูลซือ. ในวันที ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน. ๓ และประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็ นต้นไป
/ผูส้ นใจ.................

- ๒ ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซือเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.- บาท (หนึงพันบาทถ้วน) ได้ทงานพั
ี
สดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือดูรายละเอียดได้ทเว๊
ี บไซด์ WWW.
YASOCITY.COM หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ทหมายเลข
ี
(๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประมูลซือด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เลขที ท.ยส. ซ. E ๐๓/๒๕๕๙
การซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย)
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-----------------------------ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลซือ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี
๑. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๔ ลูกบาศก์เมตร เครืองยนต์ดเี ซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จํานวน ๔ คัน
(รายละเอียดตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ทีแนบมาพร้อมนี)
ซึงพัสดุทจะซื
ี อนีต้องเป็ นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บอยูใ่ น
สภาพทีจะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูลซือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนํ าและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซือขาย
1.5 แบบหนังสือคําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(2) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทประมู
ี
ลซือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของ
ิ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของการสังให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ นผูท้ งิ
งานตามระเบียบของทางราชการ
/๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะ.................

- ๒ ๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอืน และ/หรือต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ Dหรือความคุม้ กัน ซึงอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ได้มคี าํ สังให้สละสิทธิและความคุม้
กันเช่นว่านัน
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็ นตัวแทนผูแ้ ทนจําหน่ าย ผูแ้ ทน
จําหน่ าย ผูป้ ระกอบ หรือผูผ้ ลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
๒.๖ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดาํ เนินการ
จัดซือ. จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือ. จัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครัง. ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
3.1 ส่วนที ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ 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 สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุม และบัญชี
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติ
บุคคล ให้ยนสํ
ื าเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ ัน สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน(ถ้ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ว่ มค้า และใน
กรณีทผูี เ้ ข้าร่วมค้าฝา่ ยใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ว่ ม
ค้าฝา่ ยใดเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (๑)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนื ตามแบบในข้อ ๑.๗(๑)
/๓.๒ ส่วนที ๒...................

- ๓ 3.2 ส่วนที ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(2) หนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผูี ป้ ระสงค์จะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(5) หลักฐานการเป็ นตัวแทนผูแ้ ทนจําหน่ าย ผูแ้ ทนจําหน่ าย ผูป้ ระกอบ หรือ
ผูผ้ ลิตรถยนต์ พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง
(๖) แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลซือ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนื ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอ ตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูล
ซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงือนไขในการซือการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่
มีเงือนไขใดๆทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
นับแต่วนั ยืนราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
จะต้องรับผิดชองราคาทีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือขาย
4.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุทจะซื
ี อไปพร้อมเอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒ เพือประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนีเทศบาลจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พจิ ารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ อี ํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูล มีความประสงค์
จะขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อกผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดําเนินการประมูล
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
4.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทเสนอจํ
ี
านวน – หน่ วย เพือใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทังนี เทศบาลจะไม่รบั ผิดชอบความ
เสียหายใดๆ ทีเกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลจะคืนให้แก่ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคา
4.6 ก่อนยืนประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถถ้ี วนและเข้าใจเอกสารประมูลซือทังหมดเสียก่อนที
จะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
/๔.๗ ผูป้ ระสงค์...............

- ๔ 4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ทหน้
ี าซองว่า “เอกสาร
ประมูลซือตามเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ท.ยส.ซ E ๐๓/๒๕๕๙ “ ยืนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการในวันที ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓
เมือพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รบั
เอกสารเพิมเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
หรือเป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตาม
ข้อ ๓.๒ และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธอี นใดที
ื
มีหลักฐานว่าผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะทีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๖(๒) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณา
ลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ งงาน
ิ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผ่านการคัดเลือกเบืองต้นเพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืนหรือเป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม อาจอุทธรณ์คําสังดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ถอื เป็ นทีสุด
หากปรากฎต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีกําหนดไว้
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู้ ทนผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดต่อสือสารกับบุคคลอืนและเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป
จากขันตอนทีค้างอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา
แต่ตอ้ งสินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสังยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา สถานที เพือเริมต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยแจ้งให้ผูม้ สิ ทิ ธิเสนอราคาทุกรายทีอยูใ่ นสถานทีนันทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประมูลซือเพือให้การประมูลซือเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทางราชการ
/๔.๘ ผูป้ ระสงค์...............

- ๕ ๔.๘ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา จะต้องปฏิบตั ิ
ดังนี
(๑) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธกี ารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
วัน เวลา สถานที ทีทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รบั เลขประจําตัว
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมือผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงือนไข และข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจ้างโดยการ
ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริมต้ น ของการประมูล ซือด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จะต้ อ งเริมต้ น ที
๑๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสีล้านสีแสนบาทถ้วน)
(๔) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอนื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ดว้ ย
(๕) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาที LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที
เสนอในการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํากว่าราคาเริมต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอ
ราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครังละ ๒๐,๐๐๐.- บาท(สองหมืนบาทถ้วน) จากราคาเริมต้นใน
การประมูล และการเสนอราคาครังถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครังละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท
(สองหมืนบาทถ้วน) จากราคาครังสุดท้ายทีเสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประมูลเสร็จสินแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุด
(๘) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตังแต่เวลา
๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป ทังนี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเสนอราคา (บก ๐๐๕)
ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองข้อเสนอด้าน
เทคนิคจํานวน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท(เจ็ดแสนสองหมืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การคําประกันตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสินสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองยโสธร โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุ
ใน ข้อ ๑.๕(๑)
/๕.๔ หนังสือคํา...............

- ๖ ๕.๔ หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทได้
ี รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถินต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๕(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนีเทศบาล จะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ าประกั
ํ
นภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีได้พจิ ารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซงเสนอราคา
ึ
ตําสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรือข้อตกลงหรือเมือผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณา
๖.๑ ในการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืน
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสาร
ประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีทพิี จารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านัน
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มกี าร
ผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชีผูร้ บั เอกสารประมูลซือ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประมูลซือด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีเป็ นสาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผปู้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสทิ ธิให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอีนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลมีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคา
หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ เทศบาลทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะไม่
ี รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาที
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิ ารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
/ทังนี.................

- ๗ ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของเทศบาลเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลซือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูท้ งงาน
ิ
ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาทีได้รบั การ
คัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเชื
ี อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็ นเท็จ หรือใช้ชอบุ
ื คคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
๖.๖ ในกรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รบั การคัดเลือก เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูม้ สี ทิ ธิ
เสนอราคารายอืน หรือเป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาทีกระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลฯมีอํานาจทีจะตัดรายชือผูม้ ี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายนันเป็ นผูท้ งงาน
ิ
๗. การทําสัญญาซือขาย
๗.๑ ในกรณีทผูี ช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผูค้ า้ ) สามารถส่งมอบ
สิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ ของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือ เทศบาลอาจจะ
พิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทผูี ช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ
สิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลง
เป็ นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผูช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบ
สัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิงของทีประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อนหน้า
นันไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๕(๒)
(๔) หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการหรือ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถินต่าง ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๕(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มดี อกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที
คู่สญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
ผูซ้ อจะชํ
ื าระราคาให้ผขู้ ายเมือผูข้ ายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กบั ผูซ้ อแล้
ื ว
/๘. อัตรา.................

- ๘ ๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายข้อ ๑๐ ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จดุ หนึง
ศูนย์) ของราคาพัสดุทยัี งไม่ได้รบั มอบ
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทํา
สัญญาซือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของที
ซือขายทีเกิดขึนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีผูซ้ อรั
ื บมอบโดยผูข้ ายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนี ได้มาจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน งานกําจัด่ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือเทศบาลได้รบั อนุ มตั เิ งินค่าพัสดุแล้วเท่านัน
๑๐.๒ เมือเทศบาลได้คดั เลือกผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซือ
สิงของตามการประมูลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรือนํ าสิงของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนส่งได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาซึงเป็ นผูข้ ายจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนําสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่า ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผูข้ ายสังหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนใด
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนันโดยเรือ
อืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทไม่
ี ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึงได้ยนเอกสารประมู
ื
ลซือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมือได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกําหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ
(๗) มิฉะนัน เทศบาลจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินทีจัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ งงานได้
ิ
หากมีพฤติกรรมเป็ น
การข้ดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
/๑๐.๔ ผูป้ ระสงค์..............

- ๙ ๑๐.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึงเทศบาลได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาทีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือคําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน(ถ้ามี) รวมทังจะ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ งงานตามระเบี
ิ
ยบของทางราชการ
๑๐.๕ เทศบาลสงวนสิทธิทจะแก้
ี ไขเพิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

