ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง สอบราคาจัดซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ทีนัง
..............................................
เทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า“เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซือ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ทีนัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐
ซีซ.ี จํานวน ๑ คัน (รายละเอียดตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ทีนัง ทีแนบมาพร้อมนี
ราคากลางในการจัดซือ จํานวนเงิน ๑,๒๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึงล้านสองแสนหนึงหมืนสีพันบาทถ้วน) เป็ นราคาครุภณ
ั ฑ์ทกํี าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 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 Fหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มคี ําสังให้สละสิทธิ Fความคุม้ 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 ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร และยืนซองสอบราคา วันที ๖
มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สถานที ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดซือจัดจ้าง
/ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดยโสธร...

-๒ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร ณ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน
จังหวัดยโสธรศาลากลาง ชัน ๒ ยืนซองวันสุดท้ายที ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. สถานที ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร และกําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที ๑๐ มกราคม
๒๕๖๐ ตังแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป สถานที ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซือจัดจ้าง ของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร ณ สํานักงานส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ นจังหวัดยโสธร ศาลากลาง ชัน ๒
ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที
งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที
๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. ดูรายละเอียดได้ที เว็ปไซด์ www.yasocity.com
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน

ประกาศ ณ วันที ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/ ๒๕๖๐
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส%ง
รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
------------------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“เทศบาล” มีความประสงค"จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ"
ยานพาหนะและขนสง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี. จํานวน ๑
คัน (ตามราคาครุภัณฑ"ที่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ"ของสํานักงบประมาณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต@องเปAนของแท@ ของใหม ไมเคยใช@งานมากอน ไมเปAนของเกาเก็บ
อยูในสภาพที่จะใช@งานได@ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว@ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข@อแนะนําและข@อกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบท4ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู@เสนอราคาที่มีผลประโยชน"รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู4เสนอราคา
๒.๑ ผู@เสนอราคาต@องเปAนผู@มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู@เสนอราคาต@องไมเปAนผู@ที่ถูกระบุชื่อไว@ในบัญชีรายชื่อผู@ทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ของหนวยการบริหารราชการสวนท@องถิ่น และได@แจ@งเวียนชื่อแล@ว หรือไมเปAนผู@ที่ได@รับผลของการสั่งให@นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเปAนผู@ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู@เสนอราคาต@องไมเปAนผู@มีผลประโยชน"รวมกันกับผู@เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปAนผู@กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม ตามข@อ ๑.๕

/ ๒.๔ ผู@เสนอราคา...

-๒๒.๔ ผู@เสนอราคาต@องไมเปAนผู@ได@รับเอกสิทธิ์หรือความคุ@มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เว@นแตรัฐบาลของผู@เสนอราคา ได@มีคําสั่งให@สละสิทธิ์หรือความคุ@มกันเชนวานั้น
๒.๕ ผู@ประสงค"จะเสนอราคาจะต@องมีหลักฐานการเปAนตัวแทนผู@แทนจําหนาย ผู@แทน
จําหนาย ผู@ประกอบ หรือผู@ผลิตรถยนต"มาแสดงด@วย
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข@าเปAนคูสัญญาต@องไมอยูในฐานะเปAนผู@ไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต@องครบถ@วนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข@าเปAนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได@ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ@างด@วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-Government Procurement : e-GP) ต@องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส"
ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด"ศูนย"ข@อมูลจัดซื้อจัดจ@างภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาต@องรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว@นแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปAนเงินสดก็ได@
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู4เสนอราคาจะต4องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร4อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว4นอก
ซองใบเสนอราคาเป<น ๒ ส%วน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางน@อยต@องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู@เสนอราคาเปAนนิติบุคคล
(ก) ห@างหุ@นสวนสามัญหรือห@างหุ@นสวนจํากัด ให@ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ@นสวนผู@จัดการ ผู@มีอํานาจควบคุม พร@อมรับรองสําเนาถูกต@อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให@ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห"สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู@จัดการ ผู@มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู@ถือหุ@น
รายใหญ พร@อมรับรองสําเนาถูกต@อง
(๒) ในกรณีผู@เสนอราคาเปAนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให@ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู@นั้น สําเนาข@อตกลงที่แสดงถึงการเข@าเปAนหุ@นสวน (ถ@ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู@เปAนหุ@นสวน พร@อมทั้งรับรองสําเนาถูกต@อง
(๓) ในกรณีผู@เสนอราคาเปAนผู@เสนอราคารวมกันในฐานะเปAนผู@รวมค@าให@ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข@ารวมค@า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู@รวมค@า และในกรณีที่ผู@เข@ารวมค@าฝZายใดเปAนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให@ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู@รวมค@าฝZายใดเปAนนิติบุคคล ให@ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว@ใน
(๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย" สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถ@ามี) พร@อมรับรอง
สําเนาถูกต@อง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได@ยื่นพร@อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข@อ ๑.๖(๑)

/๓.๒ สวนที่ ๒...

-๓๓.๒ สวนที่ ๒ อยางน@อยต@องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข@อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งป[ดอากรแสตมป\ตามกฎหมายในกรณีที่ผู@เสนอราคามอบ
อํานาจให@บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได@ยื่นพร@อมกับซองเสนอราคา ตามแบบใน
ข@อ ๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู@เสนอราคาต@องยื่นเอกสารเสนอราคาตามที่กําหนดไว@ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต@องกรอกข@อความให@ถูกต@องตรงกัน ลงลายมือชื่อของผู@เสนอราคาให@ชัดเจนจํานวนเงิน
ที่เสนอจะต@องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแก@ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก@ไข
เปลี่ยนแปลง จะต@องลงลายมือชื่อผู@เสนอราคาพร@อมประทับตรา(ถ@ามี) กํากับไว@ด@วยทุกแหง
๔.๒ ผู@เสนอราคาจะต@องเสนอราคาเปAนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว@ท@ายใบเสนอราคาให@ถูกต@อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต@องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ@าตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให@ถือตัวหนังสือเปAนสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มและ ภาษีอากรอื่น คาขนสงคาจดทะเบียนและคาใช@จายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให@ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
ราคาที่เสนอจะต@องเสนอกําหนดยืนราคาไม%น4อยกว%า ๓๐ วัน นับแตวันเป[ดซองเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู@เสนอราคาจะต@องรับผิดชอบราคาที่ตนได@เสนอไว@ และจะถอนการเสนอราคามิได@
๔.๓ ผู@เสนอราคาจะต@องเสนอกําหนดเวลาส%งมอบพัสดุ ไม%เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
๔.๔ ผู@เสนอราคาจะต@องสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ซื้อไป พร@อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ เทศบาลจะยึดไว@เปAนเอกสารของ
ทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให@พิจารณา หากเปAนสําเนารูปถายจะต@องรับรองสําเนาถูกต@องโดยผู@
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเป[ดซองสอบราคามีความประสงค"จะขอดูต@นฉบับแคต
ตาล็อก ผู@เสนอราคาจะต@องนําต@นฉบับมาให@คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผู@เสนอราคาจะต@องสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ ชุด เพื่อใช@ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช@แล@ว เทศบาลฯ จะคืนให@แกผู@เสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผู@เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให@ถี่ถ@วนและเข@าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา

/ ๔.๗ ผู@เสนอราคา...

-๔๔.๗ ผู@เสนอราคาจะต@องยื่นซองใบเสนอราคาที่ป[ดผนึกซองเรียบร@อย จ%าหน4าซอง
ถึงประธานกรรมการเป?ดซองสอบราคา โดยระบุไว@ที่หน@าซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๒/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ “ ยื่นตอเจ@าหน@าที่รับซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร และยื่นซองสอบ
ราคา วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สถานที่
ศูนย"ข@อมูลขาวสาร การจัดซื้อจัดจ@าง ขององค"การบริหารสวนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร
ณ สํานักงานสงเสริมการปกครองท@องถิ่นจังหวัดยโสธรศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ ยื่นซองวันสุดท4าย
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว%างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สถานที่ ณ กองคลังเทศบาลเมืองยโสธร
เมื่อพ@นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล@ว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู@เสนอราคา
แตละรายวา เปAนผู@เสนอราคาที่มีผลประโยชน"รวมกันกับผู@เสนอราคารายอื่น ตามข@อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผู@เสนอราคาที่มีสิทธิได@รับการคัดเลือกกอนการเป[ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเป[ดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเป[ดซองใบเสนอราคา
วามีผู@เสนอราคากระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรมตามข@อ ๑.๕(๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู@
เสนอราคารายนั้น ออกจากการเปAนผู@เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู@เสนอราคาที่มีสิทธิได@รับการคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู@เสนอราคาดังกลาวเปAนผู@ทิ้งงาน เว@นแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัย
ได@วาผู@เสนอราคารายนั้นเปAนผู@ที่ให@ความรวมมือเปAนประโยชน"ตอการพิจารณาของทางราชการและมิได@เปAน
ผู@ริเริ่มให@มีการกระทําดังกลาว
ผู@เสนอราคาที่ถูกตัดชื่อออกจากการเปAนผู@เสนอราคาเพราะเหตุเปAนผู@เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน"รวมกันกับผู@เสนอราคารายอื่น ๆ วันประกาศสอบราคา หรือเปAนผู@เสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม อาจอุทธรณ"คําสั่งดังกลาวตอผู@วาราชการจังหวัดภายใน๓ วัน นับแตวันที่
ได@รับแจ@งจากคณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ"ของผู@วาราชการจังหวัดให@ถือเปAนที่สุด
คณะกรรมการเป?ดซองสอบราคาจะเป?ดซองใบเสนอราคาของผู4เสนอราคาที่มีสิทธิได4รับการ
คัดเลือกดังกล%าวข4างต4น ณ ศูนยข4อมูลข%าวสารการจัดซื้อจัดจ4าง ขององคการบริหาร
ส%วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร สํานักงานส%งเสริมการปกครองท4องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต%เวลา ๑๐.๐๐ น. เป<นต4นไป

/ การยื่นอุทธรณ"...

-๕การยื่นอุทธรณ"ตามวรรค ๕ ยอมไมเปAนเหตุให@มีการขยายระยะเวลาเป[ดซองใบเสนอราคา เว@น
แตผู@วาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปAนประโยชน"แกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีที่ผู@วาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด@วยกับคําคัดค@านของผู@อุทธรณ"และเห็นวาการยกเลิกการเป[ดซองใบ
เสนอราคาที่ได@ดําเนินการไปแล@วจะเปAนประโยชน"แกทางราชการอยางยิ่ง ให@ผู@วาราชการจังหวัด
มีอํานาจยกเลิกการเป[ดซองใบเสนอราคาดังกลาวได@
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด@วยราคาตอรายการ
๕.๒ หากผู@เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต@องตามข@อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคา
ไมถูกต@องหรือไมครบถ@วนตามข@อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกต@องตามข@อ ๔ แล@ว คณะกรรมการเป[ดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผู@เสนอราคารายนั้น เว@นแตเปAนข@อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน@อย หรือ
ผิดพลาด ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปAน
ประโยชน" “เทศบาล” เทานั้น
๕.๓ “เทศบาล” สงวนสิทธิไมรับพิจารณาราคาของผู@เสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏ ชื่อผู@เสนอราคานั้นในบัญชีผู@รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงนามลายมือชื่อผู@เสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปAน
สาระสําคัญหรือมีผลทําให@เกิดความได@เปรียบเสียเปรียบแกผู@เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก@ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู@เสนอราคามิได@
ลงลายมือชื่อพร@อมประทับตรา(ถ@ามี) กํากับไว@
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลฯ มีสิทธิให@ผู@เสนอราคาชี้แจงข@อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข@อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข@องกับผู@เสนอราคาได@
เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต@อง
๕.๕ เทศบาลฯ ทรงไว@ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได@ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได@ สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน"ของทางราชการเปAนสําคัญและ
ให@ถือวาการตัดสินของเทศบาลฯ เปAนเด็ดขาด ผู@เสนอราคาจะเรียกร@องคาเสียหายใดๆ มิได@ รวมทั้งเทศบาลฯ จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู@เสนอราคาเสมือนเปAนผู@ทิ้งงานไมวาจะเปAนผู@เสนอราคาที่ได@รับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได@วาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารเปAนเท็จ
หรือใช@ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปAนต@น

/ ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข@อเท็จจริง...

-๖๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข@อเท็จจริงภายหลังจากการเป[ดซองสอบราคา ผู@เสนอราคาที่มีสิทธิได@รับ
การคัดเลือกตามที่ได@ประกาศรายชื่อไว@ ตามข@อ ๔.๗ เปAนผู@เสนอราคาที่มีผลประโยชน"รวมกันกับผู@เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปAนผู@เสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAน
ธรรมตามข@อ ๑.๕ เทศบาลฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู@เสนอราคาที่มีสิทธิได@รับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข@อ ๔.๗ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู@เสนอราคารายนั้นเปAนผู@ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู@วาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเป[ดซองใบเสนอราคาที่ได@
ดําเนินการไปแล@วจะเปAนประโยชน"แกทางราชการอยางยิ่ง ผู@วาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเป[ดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได@
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู4ชนะการสอบราคาสามารถส%งมอบสิ่งของได4ครบถ4วนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการ นับแต%วันที่ทําข4อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทําข4อตกลงเป<นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข4อ ๑.๓ ก็ได4
๖.๒ ในกรณีที่ผู4ชนะการสอบราคาไม%สามารถส%งมอบสิ่งของได4ครบถ4วนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการ หรือเทศบาลฯ เห็นว%าไม%สมควรจัดทําข4อตกลงเป<นหนังสือ ตามข4อ ๖.๑ ผู4ชนะการสอบ
ราคาจะต4องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข4อ ๑.๓ กับ เทศบาลฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได4รับแจ4งและจะต4องวางหลักประกันสัญญาเป<นจํานวนเงินเท%ากับร4อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได4ให4
เทศบาลฯ ยึดถือไว4ในขณะทําสัญญา โดยใช4หลักประกันอย%างหนึ่งอย%างใดดังต%อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให@แกเทศบาล โดยเปAนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน@า
นั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข@อ ๑.๔(๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย" ที่ได@รับอนุญาตให@ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย"และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได@แจ@งชื่อเวียนให@สวนราชการหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนท@องถิ่นตาง ๆ ทราบแล@ว โดยอนุโลมให@ใช@ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข@อ ๑.๔(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะคืนให@โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ผู@ชนะการสอบราคา(ผู@ขาย) พ@นจากข@อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล@ว
๗. อัตราค%าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข@อ ๑๐ จะกําหนดให@ในอัตราร@อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุที่ยัง
ไมได@รับมอบตามสัญญาตอวัน
/ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง...

-๗๘. การรับประกันความชํารุดบกพร%อง
ผู@ชนะการสอบราคาซึ่งได@ทําข@อตกลงเปAนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข@อ
๑.๓ แล@วแตกรณี จะต@องรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไมน@อยกว%า ๑ ปG
นับถัดจากวันที่ผู@ซื้อได@รับมอบพัสดุโดยผู@ขายจะต@องรีบจัดการซอมแซมแก@ไขให@ใช@การได@ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได@รับแจ@งความชํารุดบกพรอง
๙. ข4อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได@มาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป`งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑ" ประเภทครุภัณฑ"ยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล)
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี. จํานวน ๑ คัน และได@ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไมกอ
หนี้ผูกพัน เนื่องจากไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ@าง ทันภายในป`งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภา
เทศบาลเมืองยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป` พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
จํานวนเงิน ๑,๒๙๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล@านสองแสนเก@าหมื่นสี่พันบาทถ@วน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําได4ต%อเมื่อเทศบาลได4รับอนุมัติเงินค%าพัสดุและเทศบาลมีเงิน
รายได4เข4ามาเพียงพอแล4วเท%านั้น
๙.๒ เมื่อเทศบาลฯ ได@คัดเลือกผู@เสนอราคารายใดให@เปAนผู@ขายและได@ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแล@ว ถ@าผู@ขายจะต@องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข@ามาจากตางประเทศและของนั้นต@องนําเข@ามา
โดยทางเรือในเส@นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให@บริการรับขนสงได@ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู@เสนอราคาซึ่งเปAนผู@ขาย จะต@องปฏิบัติตามกฎหมายวาด@วยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ@งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเข@ามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู@ขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เว@นแต
เปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว@นให@บรรทุกโดยเรืออื่นได@
(๒) จัดการให@สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เว@นแตจะได@รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ให@
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต@องได@รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปAนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว@นให@บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู@ขายจะต@องรับผิดตามกฎมายวาด@วยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

/ ๙.๓ ผู@เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ...

-๘๙.๓ ผู@เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ ได@คัดเลือกแล@วไมไปทําสัญญาหรือข@อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดในข@อ ๖ เทศบาลฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร@องจากผู@ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร@องให@ชดใช@ความเสียหายอื่น (ถ@ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให@เปAนผู@ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๙.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิที่จะแก@ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข@อกําหนดในแบบสัญญาให@เปAนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ@ามี)
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ทีนัง แนบท้ายประกาศ
และเอกสารสอบราคาซือ เลขที ๒/๒๕๖๐ ลงวันที ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
……………………………………………………………………………………………………………………
…
๑. วัตถุประสงค์ความต้ องการ
- เป็ นรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ทีนัง ไว้ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๒. ลักษณะทัวไป
- เป็ นรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ทีนัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซี
ซี.จํานวน ๑ คัน
๓. ข้อกําหนดรายละเอียดเฉพาะ
๓.๑ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ทีนัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซี
ซี
(๑) มีคอนโซลหลังขนขับ ปูพนื และกรุผนังโดยรอบ แยกทีนัง
(๒) เป็ นรถโดยสารหลังคาสูง
(๓) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
(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

