ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑกอสราง (รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ)
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ท.ยส. ซ. E ๐5/๒๕๖๐
..................................
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงคจะประมูลซื้อครุภัณฑกอสราง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 และ(รายละเอียดตามขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ที่แนบมาพรอมนี้)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. เปEนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกลาว
๒. ไมเปEนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปEนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปEนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
เมืองยโสธร ณ วันประกาศ หรือไมเปEนผูกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม ในการ
ประมูลซื้อครั้งนี้
๕. ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปEนตัวแทนผูแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย
ผูประกอบ หรือผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปEนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปEนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประมูลซื้อในวันที่ 7 กันยายน ๒๕60 ระหวาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกให
เขาเสนอราคาในวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 เวลา ๑๕.๐๐ น. เปEนตนไป

/ผูสนใจ.................

- ๒ ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหวางวันที่
22 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕60 หรือดูรายละเอียดไดที่เว`บไซด WWW.
YASOCITY.COM หรือสอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

เอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส' เลขที่ ท.ยส. ซ. E ๐5/๒๕๖๐
การซื้อครุภัณฑ'ก4อสราง (รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ)
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60
-----------------------------ดวยเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลซื้อ
ครุภัณฑครุภัณฑกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ' สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 และ(รายละเอียด
ตามขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ' รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ที่แนบมา
พรอมนี้)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปEนของแทของใหมไมเคยใชงานมากอน ไมเปEนของเกาเก็บอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส'
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปEนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปEนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปEนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปEนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปEนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปEนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปEนผูกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปEนธรรม ตามขอ ๑.๖
/2.4 ผูประสงค................

-2๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปEนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชน
วานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปEนตัวแทนผูแทนจําหนาย ผูแทน
จําหนาย ผูประกอบ หรือผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปEนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปEนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปEน ๒ สวน คือ
๓.๑ ส4วนที่ ๑ อย4างนอยตองมีเอกสารดังต4อไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปEนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปEนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปEนหุนสวน(ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปEนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปEนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปEนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝlายใดเปEนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝlายใดเปEน
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(5) ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงหลักฐาน ศูนยบริการในประเทศไทย หรือภาค
อีสาน หรือจังหวัดใกลเคียง ในวันยื่นซอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๗(๑)
๓.๒ ส4วนที่ ๒ อย4างนอยตองมีเอกสารดังต4อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
/(3) หนังสือ..................

-3(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปmดอากรแสตมปnตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) หลักฐานการเปEนตัวแทนผูแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือ
ผูผลิตรถยนต พรอมแสดงเอกสารฉบับจริง
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๗(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขในการซื้อการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 3๐ วัน
นับแตวันยืนราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับ
ผิดชองราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 3๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้เทศบาลจะยึดไวเปEนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปEนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูล มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อกผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลตรวจสอบภายใน ๓
วัน
๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน - หนวย เพื่อใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลจะไมรับผิดชอบความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว เทศบาลจะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอ
ราคา
๔.๖ กอนยื่นประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูล
ซื้อตามเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ท.ยส.ซ E ๐5/๒๕๖๐ “ ยื่นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลตามโครงการในวันที่ 7 กันยายน ๒๕60 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
/คณะกรรมการ.......

-4คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวา เปEนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปEนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖(๑)
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปEนธรรมตามขอ ๑.๖(๒) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู
มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปEนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปEนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปEนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปEนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปEนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัย
อุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปEนที่สุด
หากปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได
โดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคาและกําหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูล
ซื้อเพื่อใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปEนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
3,3๐๐,๐๐๐.- บาท (สามลานสามแสนบาทถวน)
/(4) ราคาที่เสนอ........

-5(4) ราคาที่เสนอจะตองเปEนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวย
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และจะตองเสนอราคาขั้น
ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูล
และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถวน) จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปEนผูชนะการเสนอราคา ตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ 21 กันยายน ๒๕60
ตั้งแต4เวลา ๑๐.๐๐ น. เปJนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน
เทคนิคจํานวน 165,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองยโสธร โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ใน ขอ ๑.๕(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการหรือ หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาล จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ'และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
/6.2 หากผูประสงค....

-6๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปEนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปEนประโยชนตอเทศบาลเทานั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ที่เปEนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอี่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปEนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปEนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาเปEนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปEนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปEนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปEนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก เปEนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปEนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปEนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปEนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปEนธรรม ตามขอ ๑.๖ เทศบาลฯมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปEนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปEนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
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-7๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปEนหนังสือตามขอ
๗.๑ ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๔
นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕(๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
ผูซื้อจะชําระราคาใหผูขายเมื่อผูขายไดสงมอบรถยนตและโอนทะเบียนใหกับผูซื้อแลว
๘. อัตราค4าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)
ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร4อง
ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปEนหนังสือ หรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป} นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ในการประชุม
สภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ตามรายงาน
การประชุมสภาที่แนบ ซึ่งผูว4าราชการจังหวัดยโสธร อนุมัติจ4ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามหนังสือจังหวัด
ยโสธร ที่ ยส 0023.5/6521 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อดําเนินการโครงการจัดซื้อรถตักหนา
ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
/การลงนาม...........

-8การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคาครุภัณฑแลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปEนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนสงไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปEนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา
ทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต เปEนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปEนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอ
เทศบาลแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปEนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปEนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปEนการขด
ขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม
๑๐.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปEน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปEนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
22 สิงหาคม 2560

