ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส$ง (รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร,อมกระเช,าไฟฟ/า
ชนิด ๖ ล,อ) ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ท.ยส. ซ. E ๐๓/๒๕๖๐
..................................
ด,วยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงคจะประมูลซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส$ง
ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพรอมกระเชาไฟฟา ชนิด ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน
(รายละเอียดตามข,อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร,อมกระเช,า
ไฟฟ/า ชนิด ๖ ล,อ ที่แนบมาพร,อมนี้)
ผู,มีสิทธิเสนอราคาจะต,องมีคุณสมบัติดังต$อไปนี้
๑. เปBนผู,มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล$าว
๒. ไม$เปBนผู,ที่ถูกระบุชื่อไว,ในบัญชีรายชื่อผู,ทิ้งงานของทางราชการและได,แจ,งเวียนชื่อแล,ว
๓. ไม$เปBนผู,ได,รับเอกสิทธิ์หรือความคุ,มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม$ยอมขึ้นศาลไทย เว,นแต$
รัฐบาลของผู,เสนอราคาได,มีคําสั่งให,สละสิทธิ์ความคุ,มกันเช$นว$านั้น
๔. ไม$เปBนผู,มีผลประโยชนร$วมกันกับผู,เสนอราคารายอื่นที่เข,าเสนอราคาให,แก$เทศบาล
เมืองยโสธร ณ วันประกาศ หรือไม$เปBนผู,กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเปBนธรรม ในการ
ประมูลซื้อครั้งนี้
๕. ผู,เสนอราคาจะต,องมีหลักฐานการเปBนตัวแทนผู,แทนจําหน$าย ผู,แทนจําหน$าย
ผู,ประกอบ หรือผู,ผลิตรถยนตมาแสดงด,วย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข,าเปBนคู$สัญญาต,องไม$อยู$ในฐานะเปBนผู,ไม$แสดงบัญชีรายรับ
รายจ$าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ$ายไม$ถูกต,องครบถ,วนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข,าเปBนคู$สัญญากับหน$วยงานของรัฐซึ่งได,ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ,างด,ว ยระบบอิ เล็กทรอนิ กส (e-Government Procurement : e-GP) ต,องลงทะเบีย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยข,อมูลจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ
๘. คู$สัญญาต,องรับจ$ายเงินผ$านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว,นแต$การรับจ$ายเงินแต$ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค$าไม$เกินสามหมื่นบาท คู$สัญญาอาจรับจ$ายเปBนเงินสดก็ได,
กําหนดยื่นซองประมูลซื้อในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว$าง เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๑.๐๐ น. ณ ห,องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓ และประกาศรายชื่อผู,มีสิทธิได,รับการคัดเลือกให,
เข,าเสนอราคาในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เปBนต,นไป

/ผู,สนใจ.................

- ๒ ผู,สนใจติดต$อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ,วน) ได,ที่งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว$างวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึ งวั น ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดได, ที่เ ว] บไซด WWW.
YASOCITY.COM หรือสอบถามทางโทรศัพทได,ที่หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐

เอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ท.ยส. ซ. E ๐๓/๒๕๖๐
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส:ง (รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พรอมกระเชาไฟฟา
ชนิด ๖ ลอ) ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
-----------------------------ด,วยเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งต$อไปนี้เรียกว$า “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลซื้อ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส$ง ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพรอมกระเชาไฟฟา ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน
(รายละเอียดตามขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพรอมกระเชา
ไฟฟา ชนิด 6 ลอ ที่แนบมาพรอมนี้)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต,องเปBนของแท,ของใหม$ไม$เคยใช,งานมาก$อน ไม$เปBนของเก$าเก็บอยู$ใน
สภาพที่ จ ะใช, ง านได, ทั น ที และมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ กํ า หนดไว, ใ นเอกสารประมู ล ซื้ อ ด, ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีข,อแนะนําและข,อกําหนด ดังต$อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข,อเสนอการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ,างด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค$าพัสดุล$วงหน,า
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู,เสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเปBนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องเปBนผู,มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด,วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องไม$เปBนผู,ที่ถูกระบุชื่อไว,ในบัญชีรายชื่อผู,ทิ้งงานของ
ทางราชการและได,แจ,งเวียนชื่อแล,ว หรือไม$เปBนผู,ที่ได,รับผลของการสั่งให,นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปBนผู,ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องไม$เปBนผู,มีผลประโยชนร$วมกันกับผู,ประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือต,องไม$ เปBนผู,มีผลประโยชนร$วมกัน กับผู,ให,บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วั น
ประกาศประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไม$เปBนผู,กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$าง
เปBนธรรม ตามข,อ ๑.๖
/2.4 ผู,ประสงค................

-2๒.๔ ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องไม$เปBนผู,ได,รับเอกสิทธิ์หรือความคุ,มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม$ยอมขึ้นศาลไทย เว,นแต$รัฐบาลของผู,ประสงคจะเสนอราคา ได,มีคําสั่งให,สละสิทธิและความคุ,มกันเช$น
ว$านั้น
๒.๕ ผู,ประสงคจะเสนอราคาจะต,องมีหลักฐานการเปBนตัวแทนผู,แทนจําหน$าย ผู,แทน
จําหน$าย ผู,ประกอบ หรือผู,ผลิตรถยนตมาแสดงด,วย
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข,าเปBนคู$สัญญาต,องไม$อยู$ในฐานะเปBนผู,ไม$แสดงบัญชีรายรับ
รายจ$าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ$ายไม$ถูกต,องครบถ,วนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข,าเปBนคู$สัญญากับหน$วยงานของรัฐซึ่งได,ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ,างด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต,องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยข,อมูลจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ
๒.๘ คู$สัญญาต,องรับจ$ายเงินผ$านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว,นแต$การรับจ$ายเงินแต$ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค$าไม$เกินสามหมื่นบาท คู$สัญญาอาจรับจ$ายเปBนเงินสดก็ได,
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปBน ๒ ส$วน คือ
๓.๑ ส:วนที่ ๑ อย:างนอยตองมีเอกสารดังต:อไปนี้
(๑) ในกรณีผู,ประสงคจะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล
(ก) ห,างหุ,นส$วนสามัญหรือห,างหุ,นส$วนจํากัด ให,ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ,นส$วนผู,จัดการ ผู,มีอํานาจควบคุม พร,อมรับรองสําเนาถูกต,อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให,ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู,จัดการ ผู,มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู,ถือ
หุ,นรายใหญ$ พร,อมรับรองสําเนาถูกต,อง
(๒) ในกรณีผู,ประสงคจะเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช$นิติ
บุคคล ให,ยื่นสํ าเนาบัต รประจํ าตัวประชาชนของผู,นั้น สําเนาข,อตกลงที่แสดงถึงการเข,าเปB นหุ,นส$ว น(ถ,ามี )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู,เปBนหุ,นส$วน พร,อมทั้งรับรองสําเนาถูกต,อง
(๓) ในกรณีผู,ประสงคจะเสนอราคาเปBนผู,ประสงคจะเสนอราคาร$วมกันในฐานะ
เปBนผู,ร$วมค,า ให,ยื่นสําเนาสัญญาของการเข,าร$วมค,า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู,ร$วมค,า และในกรณีที่
ผู,เข,าร$วมค,าฝkายใดเปBนบุคคลธรรมดาที่มิใช$สัญชาติไทย ก็ให,ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู,ร$วมค,าฝkายใดเปBน
นิติบุคคล ให,ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว,ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค$าเพิ่ม (ถ,ามี) พร,อม
รับรองสําเนาถูกต,อง
(๕) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได,ยื่น ตามแบบในข,อ ๑.๗(๑)
๓.๒ ส:วนที่ ๒ อย:างนอยตองมีเอกสารดังต:อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข,อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ,างด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยต,อง
ลงนามพร,อมประทับตรา (ถ,ามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปlดอากรแสตมปmตามกฎหมายในกรณีที่ผู,ประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจให,บุคคลอื่นทําการแทน
/(4) หลักประกันซอง.....

-3(๔) หลักประกันซอง ตามข,อ ๕
(๕) หลักฐานการเปBนตัวแทนผู,แทนจําหน$าย ผู,แทนจําหน$าย ผู,ประกอบ หรือ
ผู,ผลิตรถยนต พร,อมแสดงเอกสารฉบับจริง
(๖) แบบใบยื่นข,อเสนอการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได,ยื่น ตามแบบในข,อ ๑.๗(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องยื่นข,อเสนอ ตามแบบที่กําหนดไว,ในเอกสารประมูล
ซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขในการซื้อการจ,างด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไม$มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต,องกรอกข,อความให,ถูกต,องครบถ,วน ลงลายมือชื่อของผู,ประสงคจะเสนอราคาให,
ชัดเจน
๔.๒ ผู,ประสงคจะเสนอราคาจะต,องเสนอกําหนดยืนราคาไม$น,อยกว$า 9๐ วัน
นับแต$วันยืนราคาสุดท,าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู,ประสงคจะเสนอราคาหรือผู,มีสิทธิเสนอราคาจะต,องรับ
ผิดชองราคาที่ตนเสนอไว, และจะถอนการเสนอราคามิได,
๔.๓ ผู,ประสงคจะเสนอราคาจะต,องเสนอกําหนดเวลาส$งมอบพัสดุ ไม$เกิน 9๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู,ประสงคจะเสนอราคาจะต,องส$งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไปพร,อมเอกสารส$วนที่ ๑ และเอกสารส$วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล$าวนี้เทศบาลจะยึดไว,เปBนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให,พิจารณา หากเปBนสําเนารูปถ$ายจะต,องรับรองสําเนาถูกต,อง
โดยผู,มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูล มีความประสงคจะขอดูต,นฉบับ
แคตตาล็อกผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องนําต,นฉบับมาให,คณะกรรมการดําเนินการประมูลตรวจสอบภายใน ๓
วัน
๔.๕ ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องส$งตัวอย$างของพัสดุที่เสนอจํานวน - หน$วย เพื่อใช,ใน
การตรวจทดลองหรื อประกอบการพิ จารณาและหรื อประกอบสัญ ญา ทั้ งนี้ เทศบาลจะไม$รั บผิ ดชอบความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก$ตัวอย$างดังกล$าว ตัวอย$างที่เหลือหรือไม$ใช,แล,ว เทศบาลจะคืนให,แก$ผู,ประสงคจะเสนอ
ราคา
๔.๖ ก$อนยื่นประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส ผู,ประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
ร$างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให,ถี่ถ,วนและเข,าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก$อนที่จะตก
ลงยื่นข,อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผู,ประสงคจะเสนอราคาจะต,องยื่นเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
จ$าหน,าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว,ที่หน,าซองว$า “เอกสารประมูล
ซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ท.ยส.ซ E ๐3/๒๕๖๐ “ ยื่นต$อ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการในวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕60 ตั้งแต$เวลา ๑๐.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห,องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓
เมื่อพ,นกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสแล,ว จะไม$รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
/คณะกรรมการ.......
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แต$ละรายว$า เปBนผู,ประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกันกับผู,ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปBนผู,มี
ผลประโยชนร$วมกันระหว$างผู,ประสงคจะเสนอราคากับผู,ให,บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามข,อ ๑.๖(๑)
ณ วันประกาศประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม$ พร,อมทั้งตรวจสอบข,อเสนอตามข,อ ๓.๒ และแจ,งผู,
ประสงคจะเสนอราคาแต$ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานว$าผู,ประสงคจะเสนอราคารับทราบแล,ว
หากปรากฏต$ อคณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ก$ อ นหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสว$า มีผู,ประสงคจะเสนอราคาหรือผู,มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข$งขัน
ราคาอย$างเปBนธรรมตามข,อ ๑.๖(๒) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู,ประสงคจะเสนอราคาหรือผู,
มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปBนผู,มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู,ประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผู,มีสิทธิเสนอราคาดังกล$าวเปBนผู,ทิ้งงาน
ผู,ประสงคจะเสนอราคาที่ไม$ผ$านการคัดเลือกเบื้องต,นเพราะเหตุเปBนผู,ประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนร$วมกันกับผู,ประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปBนผู,มีผลประโยชนร$วมกันระหว$างผู,ประสงคจะเสนอ
ราคากับผู,ให,บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปBนผู,
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเปBนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล$าว
ต$อผู,ว$าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต$วันที่ได,รับแจ,งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัย
อุทธรณของผู,ว$าราชการจังหวัดให,ถือเปBนที่สุด
หากปรากฎต$อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว$า กระบวนการประมูลซื้อด,วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบข,อขัดข,องจนไม$อาจดําเนินการต$อไปให,แล,วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว, คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให,ผู,แทนผู,มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต$อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นและเมื่อแก,ไขข,อขัดข,องแล,ว จะให,ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต$อไป จากขั้นตอนที่ค,างอยู$ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก$อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต$ต,องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว,นแต$คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว$ากระบวนการเสนอราคาจะไม$แล,วเสร็จได,
โดยง$ายหรือข,อขัดข,องไม$อาจแก,ไขได, ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคาและกําหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มต,นกระบวนการเสนอราคาใหม$ โดยแจ,งให,ผู,มิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู$ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว$างการประมูล
ซื้อเพื่อให,การประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดต$อทางราชการ
๔.๘ ผู,ประสงคจะเสนอราคาที่ได,รับการคัดเลือกให,เปBนผู,มีสิทธิเสนอราคา จะต,องปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู,เสนอราคาจะต,องเข,ารับการอบรมวิธีการประมูลด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจ,งให,ทราบภายหลัง โดยผู,เสนอราคาจะได,รับเลขประจําตัว(User ID)
และรหัสผ$าน (Password) เมื่อผู,เสนอราคาผ$านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข,อเสนอทางด,านเทคนิคแล,ว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว,ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ,างโดยการประมูล
ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส พร,อมกับซองข,อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มต,นของการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส จะต,องเริ่มต,นที่
2,7๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานเจ็ด แสนบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะต,องเปBนราคาที่รวมภาษีมูลค$าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ,ามี)
รวมค$าใช,จ$ายทั้งปวงไว,ด,วย
/(5) ผู,มีสิทธิ.................

-5(๕) ผู,มีสิทธิเสนอราคาต,อง LOG IN เข,าสู$ระบบ
(๖) ผู,มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล,ว จะต,องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส จะต,องต่ํากว$าราคาเริ่มต,นในการประมูลฯ และจะต,องเสนอราคาขั้น
ต่ํา (Minimum Bid) ไม$น,อยกว$าครั้งละ 5,๐๐๐.- บาท (ห,าพันบาทถ,วน) จากราคาเริ่มต,นในการประมูล และ
การเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปต,องเสนอลดราคาครั้งละไม$น,อยกว$า 5,๐๐๐.- บาท (ห,าพันบาทถ,วน) จากราคาครั้ง
สุดท,ายที่เสนอลดแล,ว
(๗) ห,ามผู,มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล,วจะต,อง
ยืนยันราคาต$อผู,ให,บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะต,องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู,มีสิทธิเสนอราคาที่ได,รับการคัดเลือกให,เปBนผู,ชนะการเสนอราคา ต,อง
รับผิดชอบค$าใช,จ$ายในการให,บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและค$าใช,จ$ายในการเดินทางของผู,ให,บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจ,งให,ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู,มีสิทธิเสนอราคาจะต,องมาเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕60
ตั้ ง แต$ เ วลา ๑๐.๐๐ น. เปB น ต, น ไป ทั้ ง นี้ จะแจ, ง นั ด หมายตามแบบแจ, ง วั น เวลา และสถานที่ เ สนอ
ราคา (บก ๐๐๕) ให,ทราบต$อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู,ประสงคจะเสนอราคาต,องวางหลักประกันซองพร,อมกับการยื่นซองข,อเสนอด,าน
เทคนิคจํานวน 135,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห,าพันบาทถ,วน) โดยหลักประกันซองจะต,องมีระยะเวลา
การค้ําประกันตั้งแต$วันยื่นซองข,อเสนอทางด,านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให,ใช,อย$างหนึ่งอย$างใดดังต$อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ$ายให,แก$เทศบาลเมืองยโสธร โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข,อเสนอทางด,านเทคนิค หรือก$อนหน,านั้นไม$เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ใน ข,อ ๑.๕(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห$งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได,รับอนุญาตให,ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห$งประเทศไทย ซึ่งได,แจ,งเวียนให,ส$วนราชการหรือ หน$วยการบริหาร
ราชการส$วนท,องถิ่นต$างๆ ทราบแล,ว โดยอนุโลมให,ใช,ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข,อ ๑.๕(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข,อนี้เทศบาล จะคืนให,ผู,เสนอราคาหรือผู,ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได,พิจารณาในเบื้องต,นเรียบร,อยแล,ว เว,นแต$ผู,เสนอราคารายที่คัดเลือกไว,ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม$เกิน ๓ ราย
จะคืนให,ต$อเมื่อได,ทําสัญญาหรือข,อตกลงหรือเมื่อผู,มีสิทธิเสนอราคาได,พ,นจากข,อผูกพันแล,ว
การคืนหลักประกันซองไม$ว$ากรณีใด ๆ จะคืนให,โดยไม$มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด,วย
ราคารวม
/6.2 หากผู,ประสงค....

-6๖.๒ หากผู,ประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม$ถูกต,องตามข,อ ๒ หรือยื่น
หลักฐานไม$ถูกต,องหรือไม$ครบถ,วนตามข,อ ๓ หรือยื่นข,อเสนอประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสไม$ถูกต,องตาม
ข,อ ๔ แล,ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม$รับพิจารณาข,อเสนอของผู,ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เว,น
แต$เปBนข,อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน,อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในส$วนที่มิใช$สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว$าจะเปBนประโยชนต$อเทศบาลเท$านั้น
๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม$พิจารณาราคาของผู,ประสงคจะเสนอราคา โดยไม$มีการ
ผ$อนผันในกรณีดังต$อไปนี้
(๑) ไม$ปรากฏชื่อผู,ประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู,รับเอกสารประมูลซื้อ
ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต$างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลซื้อด,วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ที่เปBนสาระสําคัญหรือมีผลทําให,เกิดความได,เปรียบเสียเปรียบแก$ผู,ประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิให,ผู,ประสงคจะเสนอราคาชี้แจงข,อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข,อเท็จจริงอี่นใดที่เกี่ยวข,องกับผู,ประสงคจะเสนอราคาได, เทศบาลมีสิทธิที่จะไม$รับราคาหรือไม$ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล$าวไม$มีความเหมาะสมหรือไม$ถูกต,อง
๖.๕ เทศบาลทรงไว,ซึ่งสิทธิที่จะไม$รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได, และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไม$พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได, สุดแต$จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปBนสําคัญ และให,ถือว$าการตัดสินของเทศบาลเปBนเด็ดขาด ผู,ประสงคจะเสนอ
ราคาจะเรียกร,องค$าเสียหายใดๆ มิได, รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผู,ประสงคจะเสนอราคาเปBนผู,ทิ้งงาน ไม$ว$าจะเปBนผู,เสนอราคาที่ได,รับการคัดเลือกหรือไม$ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได,ว$าการเสนอราคากระทําการโดยไม$สุจริต เช$น การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ หรือใช,ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปBนต,น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข,อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
ว$าผู,ประสงคจะเสนอราคาที่ได,รับการคัดเลือก เปBนผู,มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกันกับผู,มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปBนผู,มีผลประโยชนร$วมกันระหว$างผู,มีสิทธิเสนอราคากับผู,ให,บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปBนผู,มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวาง
การแข$งขันราคาอย$างเปBนธรรม ตามข,อ ๑.๖ เทศบาลฯมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู,มีสิทธิเสนอราคาดังกล$าว และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู,มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปBนผู,ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู,ชนะการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผู,ค,า) สามารถส$งมอบสิ่งของ
ได,ครบถ,วนภายใน ๕ วันทําการ ของทางราชการ นับแต$วันที่ทําข,อตกลงซื้อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจัดทํา
ข,อตกลงเปBนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข,อ ๑.๔ ก็ได,

/7.2 ในกรณี...............

-7๗.๒ ในกรณีที่ผู,ชนะการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสไม$สามารถส$งมอบสิ่งของได,
ครบถ,วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว$าไม$สมควรจัดทําข,อตกลงเปBนหนังสือตามข,อ
๗.๑ ผู,ชนะการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสจะต,องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไว,ในข,อ ๑.๔
นับถัดจากวันที่ได,รับแจ,ง และจะต,องวางหลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเท$ากับร,อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่
ประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสได, ให,เทศบาลยึดถือไว,ในขณะทําสัญญาโดยใช,หลักประกันอย$างหนึ่งอย$างใด
ดังต$อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ$ายให,แก$เทศบาล โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก$อนหน,า
นั้นไม$เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในข,อ ๑.๕(๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห$งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ได,รับอนุญาตให,ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกั นตามประกาศของธนาคารแห$งประเทศไทย ซึ่งได,แจ,งชื่อเวียนให, ส$วนราชการหรือหน$วยการ
บริหารราชการส$วนท,องถิ่นต$าง ทราบแล,ว โดยอนุโลมให,ใช,ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข,อ ๑.๕(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให,โดยไม$มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู$สัญญาพ,น
จากข,อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล,ว
ผู,ซื้อจะชําระราคาให,ผู,ขายเมื่อผู,ขายได,ส$งมอบรถยนตและโอนทะเบียนให,กับผู,ซื้อแล,ว
๘. อัตราค:าปรับ
ค$าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข,อ ๑๐ ให,คิดในอัตราร,อยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)
ของราคาพัสดุที่ยังไม$ได,รับมอบ
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร:อง
ผู,ชนะการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได,ทําข,อตกลงเปBนหนังสือ หรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในข,อ ๑.๔ แล,วแต$กรณี จะต,องรับประกันความชํารุดบกพร$องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นในระยะเวลาไม$น,อยกว$า ๑ ป• นับถัดจากวันที่ผู,ซื้อรับมอบโดยผู,ขายต,องรีบจัดการซ$อมแซมแก,ไขให,ใช,การ
ได,ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได,รับแจ,งความชํารุดบกพร$อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค$าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ในการประชุม
สภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ตามรายงาน
การประชุมสภาที่แนบ ซึ่งผูว:าราชการจังหวัดยโสธร อนุมัติจ:ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามหนังสือจังหวัด
ยโสธร ที่ ยส 0023.5/6521 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อดําเนินการโครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก
ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พรอมกระเชาไฟฟา ชนิด 6 ลอ
/การลงนาม...........

-8การลงนามในสัญญาจะกระทําได,ต$อเมื่อเทศบาลได,รับอนุมัติเงินค$าครุภัณฑแล,วเท$านั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได,คัดเลือกผู,มีสิทธิเสนอราคารายใดให,เปBนผู,ขายและได,ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสแล,ว ถ,าผู,ขายจะต,องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล$าวเข,ามาจากต$างประเทศ
และของนั้นต, องนําเข,ามาโดยทางเรือในเส,น ทางที่ มีเรือไทยเดิ นอยู$ และสามารถให,บริการรับขนส$งได,ตามที่
รัฐมนตรีว$าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู,มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปBนผู,ขายจะต,องปฏิบัติตามกฎหมายว$า
ด,วยการส$งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ,งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล$าวเข,ามาจากต$างประเทศต$อกรมเจ,า
ท$า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต$วันที่ผู,ขายสั่งหรือซื้อของจากต$างประเทศ เว,นแต$ เปBนของที่รัฐมนตรีว$าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว,นให,บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให,สิ่งของดังกล$าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช$นเดียวกับเรือ
ไทยจากต$างประเทศมายังประเทศไทย เว,นแต$จะได,รับอนุญาตจากกรมเจ,าท$า ให,บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช$เรือไทย ซึ่งจะต,องได,รับอนุญาตเช$นนั้นก$อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปBนของที่รัฐมนตรีว$าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว,นให,บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม$ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู,ขายจะต,องรับผิดตามกฎมายว$าด,วย
การส$งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู,ประสงคจะเสนอราคาซึ่งได,ยื่นเอกสารประมูลซื้อด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสต$อ
เทศบาลแล,ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได, และเมื่อได,รับการคัดเลือกให,เปBนผู,มีสิทธิเสนอราคา
แล,ว ต,องเข,าร$วมเสนอราคาด,วยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข,อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันซองจํานวนร,อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร,องให,ชดใช,ความเสียหายอื่น (ถ,ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให,เปBนผู,ทิ้งงานได, หากมีพฤติกรรมเปBนการข,ด
ขวางการแข$งขันราคาอย$างเปBนธรรม
๑๐.๔ ผู,ประสงคจะเสนอราคาซึ่งเทศบาลได,คัดเลือกแล,วไม$ไปทําสัญญาหรือข,อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว,ในข,อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร,องจากผู,ออก
หนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร,องให,ชดใช,ความเสียหายอื่น(ถ,ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให,เปBน
ผู,ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก,ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข,อกําหนดในแบบสัญญาให,
เปBนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ,ามี)
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและราคากลางงานซื้อ ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส
..................................
ด,วยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงคจะประมูลซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส$ง
ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพรอมกระเชาไฟฟา ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คันเพื่อให,
เปBนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว$าด,วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 มาตรา
103/7 ได,บัญญัติให,หน$วยงานของรัฐต,องดําเนินการจัดทํารายละเอียดค$าใช,จ$ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ สําหรับตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได,รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ ตามแบบ ป.ป.ช. กําหนด เพื่อให,ประชาชน
สามารถเข,าดูได, เทศบาลเมืองยโสธร จึงขอประชาสัมพันธการเปlดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการ
จัดซื้อในงานซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส$งด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส ปรากฏตามรายละเอียดตามข,อกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร,อมกระเช,าไฟฟ/า ชนิด 6 ล,อ ที่แนบมา
พร,อมนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตาราง ปปช.๐๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได,รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ,างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ,างที่มิใช$งานก$อสร,าง

๑. ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส$ง (รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร,อม
กระเช,าไฟฟ/า ชนิด 6 ล,อ)
หน$วยงานเจ,าของงบประมาณ: กองช$าง เทศบาลเมืองยโสธร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได,รับการจัดสรร: ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล,านเจ็ดแสนบาทถ,วน)
๓. วันทีก่ ําหนดราคากลาง (ราคาอ,างอิง) ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
เปBนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน$วย(ถ,ามี) ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. แหล$งที่มาของราคากลาง(ราคาอ,างอิง)
๔.๑ บริษัท เจ,าพระยา ลีดดิ้ง
๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๔.๒ บริษัท เฟ„องทอง 55 ทรานสปอรต จํากัด
๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๔.๓ บริษัท โปรเกรส โอเปอเรชั่น จํากัด
๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๔.๔ บริษัท เมกา เอ็ม บอดี้ทรัค แอนด อีควิปเมนท จํากัด
๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. รายชื่อเจ,าหน,าที่ผู,กําหนดราคากลาง (ราคาอ,างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายจีระศักดิ์ บุญเสริม
๕.๒ นายปฐมพงษ โคตรสมบัติ
๕.๓ ว$าที่ร,อยโทเอกสิทธิ์ มูลสาร
๕.๔ นายวิจัย โสธรวงษ
๕.๕ นายไพศาล ตั้งเด$นจริง
๕.๖ นายสุนทร ลครวงศ

