ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
----------------------------------------------------เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2557 สาหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ผสมฟลูออไรด์ ขนาด 200 ซี.ซี. ชนิดถุง ราคากลางถุงละ 6.37 บาท
ตารางแสดงจานวนอาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 232,362 ถุง จานวนเงิน 1,480,145.94 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย
สี่สิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียน

จานวน
นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
160 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 ฯ 101 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 ฯ
60 คน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
272 คน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง)
340 คน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
176 คน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
1,870 คน
รวมทั้งสิ้น

2,979 คน

จานวน
วันส่งมอบ
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน

จานวนนม
ที่จัดส่ง
12,480 ถุง
7,878 ถุง
4,680 ถุง
21,216 ถุง
26,520 ถุง
13,728 ถุง
145,860 ถุง

-

232,362 ถุง

2. นมยูเอชที รสจืด ผสมฟลูออไรด์ ขนาด 200 ซี.ซี. ชนิดกล่อง ราคากลางกล่องละ 7.61 บาท
ตารางแสดงจานวนอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 88,560 กล่อง จานวนเงิน 673,941.60 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อย
สี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

-2ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 ฯ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง)
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว
(ส่งเดือนละ 1 งวด ๆ ละ 7,245 กล่อง รวม 4 งวด)
รวมทั้งสิ้น

จานวน
นักเรียน
160 คน
101 คน
60 คน
272 คน
340 คน
176 คน
1,870 คน
207 คน

จานวน
วันส่งมอบ
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
140 วัน

3,186 คน

-

จานวนนม
ที่จัดส่ง
3,200 กล่อง
2,020 กล่อง
1,200 กล่อง
5,440 กล่อง
6,800 กล่อง
3,520 กล่อง
37,400 กล่อง
28,980 กล่อง
88,560 กล่อง
2/ลาดับที่....

วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,154,087.54 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พัน
แปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังนี้
1. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2. มีใบอนุญาตผลิตอาหาร
3. มีใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร
4. มีใบรับรองการผ่านเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (G.M.P.) จาก อ.ย. และต้องมีผลการตรวจสถานที่ผลิต
อาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในระยะเวลา 12 เดือน
5. มีผลผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียนจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ตามมาตรการเฝ้า
ระวังตนเองของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในรอบ 6 เดือน
6. มีหนังสือรับรองการซื้อขายน้านมดิบระหว่างแหล่งน้านมดิบที่ระบุอยู่ใน MOU กับผู้ประกอบการที่เป็น
ปัจจุบัน
7. ไม่มีหนี้สินติดค้างชาระค่าน้านมดิบกับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรเกินกาหนดงวดชาระเงินที่
ตกลงกันไว้
8. เป็นผู้ทาการผลิตเอง ไม่จ้างผู้ประกอบการอื่นผลิต หรือบริหารการผลิตแทน ยกเว้นการจ้างผลิต นม ยู.เอช.ที.
ของผู้ที่มีสัญญาขายนมพาสเจอร์ไรส์เป็นหลัก ในกรณีปริมาณนมดิบมากกว่าสัญญาจาหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ หรือกรณีปิดภาคเรียน
9. ผู้ประกอบการรายใหม่ จะต้องมีศูนย์รวบรวมน้านมดิบเป็นของตนเอง และอยู่ใน MOU มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมทั้งมีแผนธุรกิจที่แสดงว่าสามารถบริหารจัดการน้านมดิบตาม MOU ตลอด 365 วัน และที่จะเพิ่มขึ้น ในแต่
ละปีได้ โดยแจ้งความประสงค์ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทราบล่วงหน้า 1 ปี
10. ต้องบริหารจัดการน้านมดิบที่รับซื้อได้ตลอด 365 วัน ตามราคาและมาตรฐานคุณภาพการรับซื้อน้านม
ดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมกาหนด โดยต้องมีหนังสือรับรองการบริหารจัดการน้านมดิบช่วงปิดภาคเรียนจาก
ผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตนม ยู.เอช.ที. (นมโรงเรียน)
/ข้อกาหนด....

-3ข้อกาหนด ที่เกี่ยวกับนมพร้อมดื่มที่จะจัดซื้อและการทาสัญญา
1. ต้องเป็นนมรสจืดชนิดพาสเจอร์ไรส์ หรือ ยู.เอช.ที. ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน
2. นมที่จัดซื้อต้องมีเลขทะเบียน อ.ย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค 100%
บนภาชนะบรรจุกล่อง
3. ข้อปฏิบัติในการขนส่งการเก็บรักษาจนถึงจุดตรวจรับนมพร้อมดื่มให้ระบุในสัญญา ดังนี้
- นม ยู.เอช.ที. ต้องมีสถานที่จัดเก็บที่สะอาดสามารถป้องกันสัตว์พาหะ โดยบรรจุในลังกระดาษไม่ควร
ซ้อนกล่องสูงเกิน 8 ชั้น หรือกรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกไม่ควรวางซ้อนสูงเกิน 5 ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาด
บนชั้นยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม.วางเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไม่เปียกชื้นไม่ถูกแสงแดด
โดยตรง
- เทศบาลเมืองสระแก้วเงื่อนไขการจัดส่งนมมีข้อกาหนดในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายได้ หากคู่สัญญา
จัดส่งนมโรงเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือจัดส่งนมไม่มีคุณภาพ
- เทศบาลเมืองสระแก้วจะระบุในสัญญาให้ผู้ประกอบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพนมจาก
ห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ตามแผนเฝ้าระวังตนเองทุกๆ 2 เดือน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนม
รวมทั้งต้องรับผิดชอบความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขแห่งสัญญา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองสระแก้ว
ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
กาหนดยื่น ซองประมูล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
/กาหนดเสนอราคา...

-4กาหนดเสนอราคา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

-5เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2557
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
ลงวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
.....................................................
เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 สาหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ผสมฟลูออไรด์ ขนาด 200 ซี.ซี. ชนิดถุง ราคากลางถุงละ 6.37 บาท
ตารางแสดงจานวนอาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 232,362 ถุง จานวนเงิน 1,480,145.94 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย
สี่สิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 ฯ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง)
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
รวมทั้งสิ้น

จานวน
นักเรียน
160 คน
101 คน
60 คน
272 คน
340 คน
176 คน
1,870 คน
2,979 คน

จานวน
วันส่งมอบ
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน
78 วัน
-

จานวนนม
ที่จัดส่ง
12,480 ถุง
7,878 ถุง
4,680 ถุง
21,216 ถุง
26,520 ถุง
13,728 ถุง
145,860 ถุง
232,362 ถุง

2. นมยูเอชที รสจืด ผสมฟลูออไรด์ ขนาด 200 ซี.ซี. ชนิดกล่อง ราคากลางกล่องละ 7.61 บาท
ตารางแสดงจานวนอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 88,560 กล่อง จานวนเงิน 673,941.60 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อย
สี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 ฯ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง)
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว
(ส่งเดือนละ 1 งวด ๆ ละ 7,245 กล่อง รวม 4 งวด)
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
160
101
60
272
340
176
1,870
207

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

3,186 คน

จานวน
วันส่งมอบ
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
20 วัน
140 วัน

จานวนนม
ที่จัดส่ง
3,200 กล่อง
2,020 กล่อง
1,200 กล่อง
5,440 กล่อง
6,800 กล่อง
3,520 กล่อง
37,400 กล่อง
28,980 กล่อง

-

88,560 กล่อง
/วงเงินในการ...

-6วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,154,087.54 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พัน
แปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล ซื้อด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมือง
สระแก้ว
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
2.8 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
/3. หลักฐาน..

-73. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์ส นธิ บัญชีร ายชื่อ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
2. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. สาเนาใบเสร็จรับเงิน
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนั งสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 151 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
/4.3 ผู้ประสงค์...

-84.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ (ตามบัญชีรายละเอียดการส่งมอบอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนที่เทศบาลกาหนด) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้เทศบาลเมืองสระแก้ว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้ มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดาเนินการประมูล มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้น ฉบับ มาให้ คณะกรรมการดาเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอ ราคา
รับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือ ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาทีก่ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็นที่สุด
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ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ดาเนิน การประมูล เห็ นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ว เสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อ
เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธี การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบั ติ ตามเงื่อนไขที่ร ะบุไว้ใ นหนัง สื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้ างโดยการประมู ล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มต้น ของการประมูล ซื้อด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 2,154,087.54
บาท
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูล ซื้ อ ด้ว ยระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ จะต้ อ งต่ ากว่า ราคาเริ่ม ต้ น ในการประมู ล ฯ และจะต้ องเสนอลดราคาขั้ น ต่ า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งวางหลั ก ประกั น ซองพร้ อ มกั บ การยื่ น ซองข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค จ านวน
107,704.37 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวั นสิ้นสุดการยื นราคา โดยหลักประกันให้ใช้ อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
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กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน ซองตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว ” จะคืนให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้วเท่านั้น
6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีก าร ผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
(2) เสนอรายละเอีย ดแตกต่างไปจากเงื่อ นไขที่กาหนดในเอกสารประมูล ซื้อด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว มีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว ” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทา
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูล
ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้อ เท็ จจริ ง ภายหลั ง จากการประมูล ซื้ อ ด้ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 เทศบาลเมื องสระแก้วมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลเมืองสระแก้วจะ
พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/7. การทาสัญญา..
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7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ เทศบาลเมืองสระแก้วอาจจะพิจารณาจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทาการของทางราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแก้วเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ
1.5 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.5 แล้ ว แต่กรณี จะต้องรับประกัน ความช ารุดบกพร่องของสิ่ งของที่ซื้อขายเกิดขึ้ นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-…ปี ...1...เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงิน ค่า พัส ดุส าหรับ การซื ้อ ครั ้ง นี ้ ได้ม าจากเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
/(1) แจ้งการสั่ง..

- 12 (1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อน าสิ่ งของที่ ซื้อ ขายดั ง กล่ าวเข้ ามาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้ รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล
เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้า
ร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลเมือง
สระแก้วจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม
10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้วได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

