ประกาศเทศบาลตาบลพะวง
เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบคอนเทรนเนอร์ ของเทศบาลตาบลพะวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลพะวง มีความประสงค์จะประมูลซื้อตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร สามารถยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค เป็นรถยนต์
ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า พร้อม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ)
ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง บนหลังคาเก๋งด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED สาหรับ
ยานพาหนะโดยเฉพาะ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และตามความจาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล
ตาบลพะวงกาหนด) จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาดอย่างประหยัด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของครุภณ
ั ฑ์ ในครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้ สิ้น 3,450,000.- บาท (เงินสามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณที่ตั้งไว้ของครุภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,450,000.- บาท (เงินสามล้านสี่
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่านั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตาบลพะวง
5.....ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลพะวง
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ครั้งนี้
6......ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบ หรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
7. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔
8. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแจ้งตามหนังสือคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้กาหนดให้
คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

-28.๑....บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8.๒....บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
9. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 8.๒ ตามขั้นตอน
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และ ยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
ด้วย
๑
0. ให้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตาบลพะวงต้องจัดทาบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔
กาหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหว่าง
เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลพะวง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น.
ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท
(เงินสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สานักงานเทศบาลตาบลพะวง งานพัสดุ
/กองคลัง ระหว่างวันที่
24
พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7433-4177
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายเจือ กิ้มอั้น)
นายกเทศมนตรีตาบลพะวง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01 / 2558
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบคอนเทรนเนอร์ จานวน 1 คัน ของเทศบาลตาบลพะวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ เทศบาลตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
......................................................
เทศบาลตาบลพะวง ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตาบลพะวง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร สามารถ
ยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีกาลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่
น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง บนหลังคาเก๋งด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้ง
สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED สาหรับยานพาหนะโดยเฉพาะ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบก
กาหนด และตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลตาบลพะวงกาหนด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ โครงการ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

-2๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา
ซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน

-3(๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๔๕ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ เทศบาลตาพบพะวง ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกทีแ่ นบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอานาจ ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่า
หน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร สามารถยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตอนหน้าเป็น
หัวเก๋งสามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
บนหลังคาเก๋งด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED สาหรับยานพาหนะโดยเฉพาะ มีระบบสัญญาณไฟ
ต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลตาบลพะวงกาหนด) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
"เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01 / 2558 ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 1 0.00 น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลพะวง
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ เอกสาร ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รบั
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ
วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
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อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตาบลพะวงจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไ่ ม่ผา่ นการคัดเลือกเบือ้ งต้น เพราะเหตุเป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้
ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซือ้ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนด
วันเวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่
นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
3,450,000.- บาท (เงินสามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

-5(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่
12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
09.30น. ถึง 10.00 น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบ
ต่อไป
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองเอกสารประกวดราคาซือ้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ 72,5๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้ ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๖.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
เทศบาลตาบลพะวง
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือเทศบาลตาบลพะวง มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตาบลพะวงมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม

-6๖.๕ เทศบาลตาบลพะวงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลพะวงเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลพะวงจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลตาบลพะวงมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และเทศบาลตาบลพะวงจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ เทศบาลตาบลพะวง อาจจะพิจารณา
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือเทศบาลตาบลพะวง เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับเทศบาลตาบลพะวงที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทาสัญญากับเทศบาลตาบลพะวง
เจ้าของงบประมาณแต่ละเทศบาล โดยตรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญา เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
เทศบาลตาบลพะวง ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลพะวงโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕
(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อ
ขายแล้ว

-7๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒0 ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการ ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินจ่ายเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (รายงานการประชุมสภาครั้งที่ ครั้งที่ 16 / 2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 )
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตาบลพะวงได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลตาบลพะวงแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลตาบลพะวงจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลพะวงได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตาบลพะวงจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ เทศบาลตาบลพะวงสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
นางสาวเนตรนภา ศรีพัฒนะพิพัฒน์
เทศบาลตาบลพะวง
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01 / 2558
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะฝอยแบบถังคอนเทรนเนอร์ จานวน 1 คัน ของเทศบาลตาบลพะวง
๑. ลักษณะทั่วไป
เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร
สามารถยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล
6 สูบ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง
สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง
1 ดวง บนหลังคาเก๋งด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED สาหรับยานพาหนะโดยเฉพาะ
มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. รายละเอียดรถยนต์บรรทุกและเครื่องยนต์
๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้า ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
๒.๒ น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม
๒.๓ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้า
๒.๔ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,500 รอบ/นาที
๒.๕ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก
.
2315-2551 หรือมาตรฐานล่าสุด
๒.๖ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์
๒.๗ ระบบเบรกไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย พร้อมมีเบรกขณะจอด
๒.๘ ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
2.9 ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบแหนบและโช้คอัพ หลังเป็นแบบแหนบ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2.10 ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.11 ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.12 แบตเตอร์รี่ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แอมป์/ชม. จานวน 2 ลูก
2.13 มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการชนส่งทางบกกาหนดและตามความจาเป็นขณะปฏิบัติงาน
2.14 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้าได้เพียงพอ
.
ทุกทีน่ ่ังและฟิลม์ กรองแสงภายในห้องโดยสารพร้อมวิทยุ
3. กระบะบรรทุก
๓.๑ แซสซีส์รองรับกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
๓.๒ ส่วนพื้นกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร เป็นเหล็ก
.
อาบสังกะสีป้องกันสนิมจากโรงงานทีไ่ ด้รับอนุญาตประกอบการโรงงานทางด้านการชุบโลหะ
.
และเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยมีผลทดสอบการกัดกร่อน พร้อมแสดงในวันยื่นซอง
๔. ระบบการยกเทและยกขึ้นลง
๔.๑ ทาการยกเทและขึ้นลงโดยใช้กระบอกประเภทขึ้นลง 2 ทาง สามารถยกถังขยะขนาดความจุ
.
8 ลบ.ม. ได้อย่างสะดวก
๔.๒ เพื่อความมั่นคงของตัวรถ กาหนดให้มีเท้าช้างด้านท้ายรถทางานด้วยระบบไฮดรอลิค 1 คู่

-25. ชุดถังบรรทุกขยะคอนเทรนเนอร์
5.๑ ชุดถังบรรทุกขยะมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จานวน 1 ใบ
5.๒ ชุดถังด้านหน้าและหลังสร้างเป็นรูปทรงเอียงหรือรูปแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยให้
.
เกิดความสะดวกต่อการยกเท มีหเู กีย่ วด้านข้าง ข้างละ 2 หู ติดตั้งกับชุดถังอย่างมั่นคง
.
แข็งแรง
5.๓ ผนังด้านข้างและส่วนพื้น สร้างจากเหล็กแผ่น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
5.๔ ฝาปิดด้านบนมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมที่ล๊อกฝาถัง
6. สัญญาณไฟฉุกเฉิน
6.1 เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ
LED 2 ชั้น ให้แสงสีเหลืองอาพัน ทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า
.
110 มม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 105 มม.
6.2 เป็นระบบให้แสงวับวาบ 360 องศา
7. การพ่นสี และตราหน่วยงาน
7.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทน
.
อย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
7.๒ บริเวณใต้ท้องรถ พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
7.๓ ติดตั้งเครื่องหมาย และรหัสพัสดุ ข้อความตามที่หน่วยงานกาหนด
8. เครื่องมือและอุปกรณ์
8.๑ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จานวน 1 ชุด
8.๒ เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จานวน 1 ชุด
9. ข้อกาหนดอื่นๆ และการรับประกัน
9.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะ
.
แบบถังคอนเทรนเนอร์ มาประกอบการพิจารณาในวันยืน่ ซองเสนอราคา
9.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล๊อคของรถยนต์
, กระบอกไฮดรอลิค , สัญญาณไฟฉุกเฉิน
.
มาประกอบการพิจารณาในวันยืน่ ซองเสนอราคา
9.3 รับประกันการชารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หาก
.
เกิดการชารุดบกพร่องจากเงือ่ นไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทาการแก้ไขให้ได้ดดี งั เดิม
.
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
9.4 กาหนดส่งมอบภายใน 90 วัน

