ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส%ง
รถยนตนั่งส%วนกลาง ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)
..............................................
เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งต%อไปนี้เรียกว%า“เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส%ง รถยนตนั่ งส%วนกลาง ชนิ ดรถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิ ดขับเคลื่อน ๒ ล5อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม%ต่ํากว%า ๒,๔๐๐ ซีซี. จํานวน ๑ คัน (รายละเอียดตามข5อกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑยานพาหนะและขนส%ง รถยนตนั่งส%วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ที่แนบมาพร5อมนี้
ราคากลางในการจัดซื้อ เป?นราคาครุภัณฑที่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
ผู5มีสิทธิเสนอราคาจะต5องมีคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
๑. เป?นผู5มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล%าว
๒. ไม%เป?นผู5ที่ถูกระบุชื่อไว5ในบัญชีรายชื่อผู5ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน%วยการบริหาร
ราชการส%วนท5องถิ่น และได5แจ5งเวียนชื่อแล5ว
๓. ไม%เป?นผู5ได5รับเอกสิทธิ์หรือความคุ5มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม%ยอมขึ้นศาลไทย เว5นแต%รัฐบาลของผู5
เสนอราคาได5มีคําสั่งให5สละสิทธิ์ความคุ5มกันเช%นว%านั้น
๔. ไม%เป?นผู5มีผลประโยชนร%วมกันกับผู5เสนอราคารายอื่นที่เข5าเสนอราคาให5แก%เทศบาล ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม%เป?นผู5กระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเป?นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
๕. ผู5ประสงคจะเสนอราคาจะต5องมีหลักฐานการเป?นตัวแทนผู5แทนจําหน%าย ผู5แทนจําหน%าย
ผู5ประกอบ หรือผู5ผลิตรถยนตมาแสดงด5วย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข5าเป?นคู%สัญญาต5องไม%อยู%ในฐานะเป?นผู5ไม%แสดงบัญชีรายรับรายจ%าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ%ายไม%ถูกต5องครบถ5วนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข5าเป?นคู%สัญญากับหน%วยงานของรัฐซึ่งได5ดําเนินการจัดซื้อจัดจ5างด5วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต5องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยข5อมูลจัดซื้อจัดจ5างภาครัฐ
๘. คู%สัญญาต5องรับจ%ายเงินผ%านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว5นแต%การรับจ%ายเงินแต%ละครั้งซึ่งมี
มูลค%าไม%เกินสามหมื่นบาท คู%สัญญาอาจรับจ%ายเป?นเงินสดก็ได5
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต%วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ระหว%างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. และกําหนดเปZดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต%เวลา
๑๐.๐๐ น. เป?นต5นไป ณ ศูนยข5อมูลข%าวสาร การจัดซื้อจัดจ5าง เทศบาลเมืองยโสธร ห5องประชุมสภาเทศบาลเมือง
ยโสธร ชั้น ๓

/ ผู5สนใจติดต%อ...
-๒ผู5สนใจติดต%อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห5าร5อยบาทถ5วน) ได5ที่
งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว%างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ตั้งแต%เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐น. ดูรายละเอียดได5ที่ เว็ปไซด www.yasocity.com หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทได5ที่ หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส%ง
รถยนตนั่งส%วนกลาง ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
------------------------------------เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งต%อไปนี้เรียกว%า“เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส%ง รถยนตนั่งส%วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม%ต่ํากว%า ๒,๔๐๐ ซีซี. (รายละเอียดตามข5อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑยานพาหนะ
และขนส%ง รถยนตนั่งส%วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ) ที่แนบมาพร5อมนี้
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต5องเป?นของแท5 ของใหม% ไม%เคยใช5งานมาก%อน ไม%เป?นของเก%าเก็บ
อยู%ในสภาพที่จะใช5งานได5ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว5ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข5อแนะนําและข5อกําหนด ดังต%อไปนี้
๑. เอกสารแนบท6ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู5เสนอราคาที่มีผลประโยชนร%วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเป?นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส%วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส%วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู6เสนอราคา
๒.๑ ผู5เสนอราคาต5องเป?นผู5มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู5เสนอราคาต5องไม%เป?นผู5ที่ถูกระบุชื่อไว5ในบัญชีรายชื่อผู5ทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ของหน%วยการบริหารราชการส%วนท5องถิ่น และได5แจ5งเวียนชื่อแล5ว หรือไม%เป?นผู5ที่ได5รับผลของการสั่งให5นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป?นผู5ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู5เสนอราคาต5องไม%เป?นผู5มีผลประโยชนร%วมกันกับผู5เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม%เป?นผู5กระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเป?นธรรม ตามข5อ ๑.๕
/ ๒.๔ ผู5เสนอราคา...

-๒๒.๔ ผู5เสนอราคาต5องไม%เป?นผู5ได5รับเอกสิทธิ์หรือความคุ5มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม%ยอมขึ้นศาล
ไทย เว5นแต%รัฐบาลของผู5เสนอราคา ได5มีคําสั่งให5สละสิทธิ์หรือความคุ5มกันเช%นว%านั้น
๒.๕ ผู5 ป ระสงคจะเสนอราคาจะต5 องมี ห ลั กฐานการเป? น ตั ว แทนผู5 แ ทนจํ า หน% า ย ผู5 แ ทน
จําหน%าย ผู5ประกอบ หรือผู5ผลิตรถยนตมาแสดงด5วย
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข5าเป?นคู%สัญญาต5องไม%อยู%ในฐานะเป?นผู5ไม%แสดงบัญชีรายรับ
รายจ%าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ%ายไม%ถูกต5องครบถ5วนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข5าเป?นคู%สัญญากับหน%วยงานของรัฐซึ่งได5ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ5างด5วยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต5องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซดศูนยข5อมูลจัดซื้อจัดจ5างภาครัฐ
๒.๘ คู%สัญญาต5องรับจ%ายเงินผ%านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว5นแต%การรับจ%ายเงินแต%ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค%าไม%เกินสามหมื่นบาท คู%สัญญาอาจรับจ%ายเป?นเงินสดก็ได5
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู6เสนอราคาจะต6องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร6อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว6นอก
ซองใบเสนอราคาเป<น ๒ ส%วน คือ
๓.๑ ส%วนที่ ๑ อย%างน5อยต5องมีเอกสารดังต%อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู5เสนอราคาเป?นนิติบุคคล
(ก) ห5างหุ5นส%วนสามัญหรือห5างหุ5นส%วนจํากัด ให5ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ5นส%วนผู5จัดการ ผู5มีอํานาจควบคุม พร5อมรับรองสําเนาถูกต5อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให5ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู5จัดการ ผู5มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู5ถือหุ5น
รายใหญ% พร5อมรับรองสําเนาถูกต5อง
(๒) ในกรณีผู5เสนอราคาเป?นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช%นิติบุคคล ให5ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู5นั้น สําเนาข5อตกลงที่แสดงถึงการเข5าเป?นหุ5นส%วน (ถ5ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู5เป?นหุ5นส%วน พร5อมทั้งรับรองสําเนาถูกต5อง
(๓) ในกรณีผู5เสนอราคาเป?นผู5เสนอราคาร%วมกันในฐานะเป?นผู5ร%วมค5าให5ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข5าร%วมค5า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู5ร%วมค5า และในกรณีที่ผู5เข5าร%วมค5าฝaายใดเป?นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช%สัญชาติไทย ก็ให5ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู5ร%วมค5าฝaายใดเป?นนิติบุคคล ให5ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว5ใน
(๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค%าเพิ่ม (ถ5ามี) พร5อมรับรอง
สําเนาถูกต5อง
(๕) บัญชีเอกสารส%วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได5ยื่นพร5อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข5อ ๑.๖(๑)

/๓.๒ ส%วนที่ ๒...

-๓๓.๒ ส%วนที่ ๒ อย%างน5อยต5องมีเอกสารดังต%อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข5อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอํ า นาจซึ่ งปZ ดอากรแสตมปb ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู5เ สนอราคามอบ
อํานาจให5บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส%วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได5ยื่นพร5อมกับซองเสนอราคา ตามแบบใน ข5อ ๑.๖
(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู5เสนอราคาต5องยื่นเอกสารเสนอราคาตามที่กําหนดไว5ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม%มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต5องกรอกข5อความให5ถูกต5องตรงกัน ลงลายมือชื่อของผู5เสนอราคาให5ชัดเจนจํานวนเงิน
ที่เสนอจะต5องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม%มีการขูดลบหรือแก5ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก5ไข
เปลี่ยนแปลง จะต5องลงลายมือชื่อผู5เสนอราคาพร5อมประทับตรา(ถ5ามี) กํากับไว5ด5วยทุกแห%ง
๔.๒ ผู5เสนอราคาจะต5องเสนอราคาเป?นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต%อหน%วยและหรือต%อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว5ท5ายใบเสนอราคาให5ถูกต5อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต5องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ5าตัวเลขและตัวหนังสือไม%ตรงกัน ให5ถือตัวหนังสือเป?นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค%าเพิ่มและ ภาษีอากรอื่น ค%าขนส%งค%าจดทะเบียนและค%าใช5จ%ายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส%งมอบพัสดุให5 ณ สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
ราคาที่เสนอจะต5องเสนอกําหนดยืนราคาไม%น5อยกว%า ๓๐ วัน นับแต%วันเปZดซองเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู5เสนอราคาจะต5องรับผิดชอบราคาที่ตนได5เสนอไว5 และจะถอนการเสนอราคามิได5
๔.๓ ผู5เสนอราคาจะต5องเสนอกําหนดเวลาส%งมอบพัสดุ ไม%เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
๔.๔ ผู5เสนอราคาจะต5องส%งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ซื้อไป พร5อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล%าวนี้ เทศบาลจะยึดไว5เป?นเอกสารของ
ทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให5พิจารณา หากเป?นสําเนารูปถ%ายจะต5องรับรองสําเนาถูกต5องโดยผู5
มีอํานาจทํานิติ กรรมแทนนิติ บุคคล หากคณะกรรมการเปZดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูต5นฉบับแคต
ตาล็อก ผู5เสนอราคาจะต5องนําต5นฉบับมาให5คณะกรรมการเปZดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผู5เสนอราคาจะต5องส%งตัวอย%างของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ ชุด เพื่อใช5ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะไม%รับ ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแก%ตัวอย%างดังกล%าว ตัวอย%างที่เหลือหรือไม%ใช5แล5ว เทศบาลฯ จะคืนให5แก%ผู5เสนอราคา
๔.๖ ก%อนยื่นซองสอบราคา ผู5เสนอราคาควรตรวจดูร%างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให5ถี่ถ5วนและเข5าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก%อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
/ ๔.๗ ผู5เสนอราคา...

-๔๔.๗ ผู5เสนอราคาจะต5องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปZดผนึกซองเรียบร5อย จ%าหน6าซองถึงประธาน
กรรมการเป?ดซองสอบราคา โดยระบุไว5ที่หน5าซองว%า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ ยื่นต%อเจ6าหน6าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว%างเวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ณ ศูนยข6อมูลข%าวสารการจัดซื้อจัดจ6าง เทศบาล
เมืองยโสธร ห6องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชั้น ๓
เมื่อพ5นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล5ว จะไม%รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปZดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู5เสนอราคา
แต%ละรายว%า เป?นผู5เสนอราคาที่มีผลประโยชนร%วมกันกับผู5เสนอราคารายอื่น ตามข5อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม% และประกาศรายชื่อผู5เสนอราคาที่มีสิทธิได5รับการคัดเลือกก%อนการเปZดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต%อคณะกรรมการเปZดซองสอบราคาก%อนหรือในขณะที่มีการเปZดซองใบเสนอราคา
ว%า มีผู5 เ สนอราคากระทํ า การอัน เป? น การขัด ขวางการแข% งขัน ราคาอย% างเป?น ธรรมตามข5อ ๑.๕(๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว%ามีการกระทําอันเป?นการขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเป?นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู5
เสนอราคารายนั้น ออกจากการเป?นผู5เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู5เสนอราคาที่มีสิทธิได5รับการคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู5เสนอราคาดังกล%าวเป?นผู5ทิ้งงาน เว5นแต%คณะกรรมการฯจะวินิจฉัย
ได5ว%าผู5เสนอราคารายนั้นเป?นผู5ที่ให5ความร%วมมือเป?นประโยชนต%อการพิจารณาของทางราชการและมิได5เป?น
ผู5ริเริ่มให5มีการกระทําดังกล%าว
ผู5 เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด ชื่ อ ออกจากการเป? น ผู5 เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป? น ผู5 เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนร%วมกันกับผู5เสนอราคารายอื่น ๆ วันประกาศสอบราคา หรือเป?นผู5เสนอราคาที่กระทําการอันเป?นการ
ขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเป?นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล%าวต%อผู5ว%าราชการจังหวัดภายใน๓ วัน นับแต%วันที่
ได5รับแจ5งจากคณะกรรมการเปZดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผู5ว%าราชการจังหวัดให5ถือเป?นที่สุด
คณะกรรมการเปZดซองสอบราคาจะเปZดซองใบเสนอราคาของผู5เสนอราคาที่มีสิทธิได5รับการ
คัดเลือกดังกล%าวข5างต5น ณ ศูนยข6อมูลข%าวสารการจัดซื้อจัดจ6าง เทศบาลเมืองยโสธร ห6องประชุมสภาเทศบาล
เมืองยโสธร ชั้น ๓ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต%เวลา ๑๐.๐๐ น. เป?นต5นไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ย%อมไม%เป?นเหตุให5มีการขยายระยะเวลาเปZดซองใบเสนอราคา เว5น
แต%ผู5ว%าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว%า การขยายระยะเวลาดังกล%าวจะเป?นประโยชนแก%ทางราชการอย%างยิ่ง และ
ในกรณีที่ผู5ว%าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด5วยกับคําคัดค5านของผู5อุทธรณและเห็นว%าการยกเลิกการเปZดซองใบ
เสนอราคาที่ได5ดําเนินการไปแล5วจะเป?นประโยชนแก%ทางราชการอย%างยิ่ง ให5ผู5ว%าราชการจังหวัด
มีอํานาจยกเลิกการเปZดซองใบเสนอราคาดังกล%าวได5
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด5วยราคาต%อรายการ
๕.๒ หากผู5เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม%ถูกต5องตามข5อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน

/ การเสนอราคา...

-๕การเสนอราคาไม%ถูกต5องหรือไม%ครบถ5วนตามข5อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม%ถูกต5องตามข5อ ๔ แล5ว คณะกรรมการ
เปZดซองสอบราคาจะไม%รับพิจารณาราคาของผู5เสนอราคารายนั้น เว5นแต%เป?นข5อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน5อย
หรือผิดพลาด ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส%วนที่มิใช%สาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว%า
จะเป?นประโยชน “เทศบาล” เท%านั้น
๕.๓ “เทศบาล” สงวนสิทธิไม%รับพิจารณาราคาของผู5เสนอราคา โดยไม%มีการผ%อนผันในกรณี
ดังต%อไปนี้
(๑) ไม%ปรากฎชื่อผู5เสนอราคานั้นในบัญชีผู5รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม% กรอกชื่ อนิ ติ บุ คคล หรื อลงนามลายมื อชื่ อผู5 เ สนอราคาอย% า งหนึ่ งอย% า งใดหรื อ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต% า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป? น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให5เกิดความได5เปรียบเสียเปรียบแก%ผู5เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก5ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู5เสนอราคามิได5
ลงลายมือชื่อพร5อมประทับตรา(ถ5ามี) กํากับไว5
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปZดซองสอบราคา หรือ
เทศบาลฯ มีสิทธิให5ผู5เสนอราคาชี้แจงข5อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข5อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข5องกับผู5เสนอราคาได5
เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไม%รับราคาหรือไม%ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล%าวไม%มีความเหมาะสมหรือไม%ถูกต5อง
๕.๕ เทศบาลฯ ทรงไว5ซึ่งสิทธิที่จะไม%รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได5 และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม%พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได5 สุดแต%จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเป?นสําคัญและ
ให5ถือว%าการตัดสินของเทศบาลฯ เป?นเด็ดขาด ผู5เสนอราคาจะเรียกร5องค%าเสียหายใดๆ มิได5 รวมทั้งเทศบาลฯ จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู5เสนอราคาเสมือนเป?นผู5ทิ้งงานไม%ว%าจะเป?นผู5เสนอราคาที่ได5รับการ
คัดเลือกหรือไม%ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได5ว%าการเสนอราคากระทําไปโดยไม%สุจริต เช%น การเสนอเอกสารเป?นเท็จ
หรือใช5ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป?นต5น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข5อเท็จจริงภายหลังจากการเปZดซองสอบราคา ผู5เสนอราคาที่มีสิทธิได5รับ
การคัดเลือกตามที่ได5ประกาศรายชื่อไว5 ตามข5อ ๔.๗ เป?นผู5เสนอราคาที่มีผลประโยชนร%วมกันกับผู5เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป?นผู5เสนอราคาที่กระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเป?น
ธรรมตามข5อ ๑.๕ เทศบาลฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู5เสนอราคาที่มีสิทธิได5รับการคัดเลือกดังกล%าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข5อ ๔.๗ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู5เสนอราคารายนั้นเป?นผู5ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู5ว%าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว%า การยกเลิกการเปZดซองใบเสนอราคาที่ได5
ดําเนินการไปแล5วจะเป?นประโยชนแก%ทางราชการอย%างยิ่ง ผู5ว%าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปZดซอง
ใบเสนอราคาดังกล%าวได5

/ ๖. การทําสัญญาซื้อขาย...

-๖๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู6ชนะการสอบราคาสามารถส%งมอบสิ่งของได6ครบถ6วนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการ นับแต%วันที่ทําข6อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทําข6อตกลงเป<นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข6อ ๑.๓ ก็ได6
๖.๒ ในกรณีที่ผู6ชนะการสอบราคาไม%สามารถส%งมอบสิ่งของได6ครบถ6วนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการ หรือเทศบาลฯ เห็นว%าไม%สมควรจัดทําข6อตกลงเป<นหนังสือ ตามข6อ ๖.๑ ผู6ชนะการสอบ
ราคาจะต6องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข6อ ๑.๓ กับ เทศบาลฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได6รับแจ6งและจะต6องวางหลักประกันสัญญาเป<นจํานวนเงินเท%ากับร6อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได6ให6
เทศบาลฯ ยึดถือไว6ในขณะทําสัญญา โดยใช6หลักประกันอย%างหนึ่งอย%างใดดังต%อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ%ายให5แก%เทศบาล โดยเป?นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก%อนหน5า
นั้นไม%เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข5อ ๑.๔(๒)
(๔) หนังสื อค้ํ า ประกัน ของบรรษัทเงิน ทุ นอุ ตสาหกรรมแห%งประเทศไทยหรื อบริ ษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ได5รับอนุญาตให5ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกั นตามประกาศของธนาคารแห% งประเทศไทย ซึ่งได5แจ5 งชื่อเวีย นให5 ส%วนราชการหรือหน%ว ยการบริ หาร
ราชการส%วนท5องถิ่นต%าง ๆ ทราบแล5ว โดยอนุโลมให5ใช5ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข5อ ๑.๔(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะคืนให5โดยไม%มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ผู5ชนะการสอบราคา(ผู5ขาย) พ5นจากข5อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล5ว
๗. อัตราค%าปรับ
ค%าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข5อ ๑๐ จะกําหนดให5ในอัตราร5อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุที่ยัง
ไม%ได5รับมอบตามสัญญาต%อวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร%อง
ผู5ชนะการสอบราคาซึ่งได5ทําข5อตกลงเป?นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข5อ
๑.๓ แล5วแต%กรณี จะต5องรับประกันความชํารุดบกพร%องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม%น5อยกว%า ๑ ปJ
นับถัดจากวันที่ผู5ซื้อได5รับมอบพัสดุโดยผู5ขายจะต5องรีบจัดการซ%อมแซมแก5ไขให5ใช5การได5ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได5รับแจ5งความชํารุดบกพร%อง
๙. ข6อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค%าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได5มาจากเงินงบประมาณรายจ%ายประจําปeงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดค%าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส%ง ค%าจัดซื้อรถยนตนั่งส%วนกลาง
/ ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)...

-๗ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ5วน) ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาล ๓ ปe แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
ตั้งจ%ายจากเงินรายได5
การลงนามในสัญญาจะกระทําได6ต%อเมื่อเทศบาลได6รับอนุมัติเงินค%าพัสดุและเทศบาลมีเงิน
รายได6เข6ามาเพียงพอแล6วเท%านั้น
๙.๒ เมื่อเทศบาลฯ ได5คัดเลือกผู5เสนอราคารายใดให5เป?นผู5ขายและได5ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแล5ว ถ5าผู5ขายจะต5องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล%าวเข5ามาจากต%างประเทศและของนั้นต5องนําเข5ามา
โดยทางเรือในเส5นทางที่มีเรือไทยเดินอยู% และสามารถให5บริการรับขนส%งได5ตามที่รัฐมนตรีว%าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู5เสนอราคาซึ่งเป?นผู5ขาย จะต5องปฏิบัติตามกฎหมายว%าด5วยการส%งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ5 งการสั่ งหรื อนํ า สิ่ งของที่ ซื้อขายดั งกล% า วเข5 า มาจากต% า งประเทศต% อสํ า นั กงาน
คณะกรรมการส%งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู5ขายสั่งหรือซื้อของจากต%างประเทศ เว5นแต%
เป?นของที่รัฐมนตรีว%าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว5นให5บรรทุกโดยเรืออื่นได5
(๒) จัดการให5สิ่งของดังกล%าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช%นเดียวกับเรือไทยจาก
ต%างประเทศมายังประเทศไทย เว5นแต%จะได5รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส%งเสริมการพาณิชยนาวี ให5
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช%เรือไทย ซึ่งจะต5องได5รับอนุญาตเช%นนั้นก%อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป?นของที่
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว5นให5บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม%ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู5ขายจะต5องรับผิดตามกฎมายว%าด5วยการ
ส%งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู5เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ ได5คัดเลือกแล5วไม%ไปทําสัญญาหรือข5อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดในข5อ ๖ เทศบาลฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร5องจากผู5ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร5องให5ชดใช5ความเสียหายอื่น (ถ5ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให5เป?นผู5ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๙.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิที่จะแก5ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข5อกําหนดในแบบสัญญาให5เป?นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ5ามี)

สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑยานพาหนะและขนส%ง
รถยนตนั่งส%วนกลาง ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล) แนบท6ายประกาศ
และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
………………………………………………………………………………………………………………………
๑. วัตถุประสงคความต6องการ
- เป?นรถยนตนั่งส%วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ไว5ใช5ในการปฏิบัติราชการ
๒. ลักษณะทั่วไป
- เป?นรถยนตเครื่องยนตดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล5อ ประเภทรถยนต
นั่งส%วนบุคคล พวงมาลัยขวา ชนิด ๔ ล5อ ปริมาตรกระบอกสูบไม%ต่ํากว%า ๒,๔๐๐ ซีซี.
๓. ข6อกําหนดรายละเอียดเฉพาะ
๓.๑ รถยนต
(๑) เป?นรถยนตเครื่องยนตดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล5อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม%ต่ํากว%า ๒,๔๐๐ ซีซี. แบบดับเบิ้ลแค็บ
(๒) เป?นกระบะสําเร็จรูป
(๓) ห5องโดยสารเป?นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
(๔) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห5องผู5โดยสาร
(๕) เครื่องมือประจํารถ ตามมาตรฐานผู5ผลิต
(๖) ติดตั้งวิทยุ – เครื่องเล%นแผ%นซีดี จํานวน ๑ ชุด
(๗) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
๓.๒ ระบบเครื่องยนต
(๑) เป?นเครื่องยนตดีเซล ขนาดไม%น5อยกว%า ๔ สูบ ที่ได5มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว%า
(๒) ระบายความร5อนด5วยน้ํา
ทั้งนี้ ผู5เสนอราคาต5องแนบแคตตาล็อกของรถยนต ดังกล%าวให5คณะกรรมการพิจารณาใน
วันที่ยื่นซองเสนอราคาด5วย
๔. ข6อกําหนดอื่นๆ
๔.๑ ผู5เสนอราคาต5องเป?นตัวแทนจําหน%ายรถยนตและมีศูนยบริการบํารุงรักษารถยนต
โดยต5องแนบหนังสือแต%งตั้งเป?นตัวแทนจําหน%ายดังกล%าว ต%อคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
๔.๒ กําหนดส%งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
๔.๓ รับประกันความชํารุดบกพร%อง อันเนื่องมาจากการใช5งานตามปกติเป?นระยะเวลา
๑ ปe หากเกิดความชํารุดบกพร%องจากเงื่อนไข และระยะเวลาดังกล%าว ผู5ขายจะทําการแก5ไขให5ใช5ได5ดีดังเดิมภายใน
๗ วัน นับจากวันที่ได5รับแจ5งการแก5ไข โดยไม%คิดค%าใช5จ%ายใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ สีรถยนตและโลโก5 เป?นไปตามข5อกําหนดของเทศบาล
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ปริมาตรกระบอกสูบ ไม%ต่ํากว%า ๒,๔๐๐ ซีซี. แบบดับเบิ้ลแค็บ
(๒) เป?นกระบะสําเร็จรูป
(๓) ห5องโดยสารเป?นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
(๔) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห5องผู5โดยสาร
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๗ วัน นับจากวันที่ได5รับแจ5งการแก5ไข โดยไม%คิดค%าใช5จ%ายใดๆ ทั้งสิ้น
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