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จดหมายแจงรหัสผูคา
วันที่ …..............................
เรื่อง
แจงรายละเอียดการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เรียน ทานผูคา ….....................................................
เว็บสําหรับทดสอบระบบประมูล htpp://training.bizdimension.com
เว็บ ในเขาการประมูล https://auction.bizdimension.com
ตามที่ทานไดรับการพิจารณาใหเขาเสนอราคาประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของหนวยงานราชการดังนี้
ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง :
…....................................
ชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง
:
…....................................
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด ขอสงรายละเอียดในการเสนอราคาประมูลใหทานทราบ ดังนี้
วันที่ ….................. เวลา …................ น.
วัน-เวลาในการเสนอราคา
:
ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid ) ตาม
ราคาเริ่มตนการประมูล
:
ประกาศหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ดําเนินการจัดซื้อ
หมายเลขประจําตัว และ รหัส
Username : …..................
Password : ….................
(Username / Password)
:
รูปแบบการเสนอราคา

:

เงื่อนไขการยึดหลักค้ําประกันซอง ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การเสนอราคาที่ผานระบบประมูล ของ บริษัท บีส ได
เมนชั่น เทานั้น
(ผูมีสิทธิ์เสนอราคาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตาม
ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 20
กันยายน 2555)

ชวงการเปดตลาดทดลองการเสนอราคา :

แบบ ปดราคา (Sealed Bid Auction) (ไมขยายเวลา) ซอนสัญลักษณคอน 5 นาที
สุดทาย
1. ผูคาเสนอราคาผิด
2. ผูค ามีพฤติการณสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแขงขันราคา
อยางเปนธรรม
3. ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in เขาระบบ
4. ผูมีสิทธิเสนอราคา Log in เขาระบบแลวแตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผิดเงื่อนไขกําหนดโดยเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคาเริ่มตน หรือเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละครั้งไมเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
5. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดทาย
ตั้งแตขณะนี้ถึงวันที่ …................กอนเวลา …..........น.

ภายหลังจากที่ทานทราบรายละเอียดและวิธีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวโปรดลงนามตอบรับในทายเอกสารนี้และแฟกซ
กลับ มาที่ สวนประสานงานผูคา …...........................บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด โทรสาร..................กอนการเสนอราคาประมูลไมนอยกวา 1 วัน
มิฉะนั้นบีส ไดเมนชั่น สงวนสิทธิ์ที่จะล็อครหัสการเขาสูระบบของทาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด
แบบตอบรับ การรับทราบ Username Passwordและวิธีการเสนอราคา e-Auction
ขาพเจา นิติบุคคล/บุคคล ...........................................................................................................................................
ไดรับทราบรายละเอียดและวิธีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามเอกสาร ชุด ข หนาที่ 1หนาที่ 2 และไดศึกษาทําความเขาใจวิธีการเสนอราคา
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว
ลงชื่อ ................................................................................
ประทับตรานิติบุคคล

นาย/นาง/นางสาว ...................................................................
ผูมีอํานาจกระทําการแทนบุคคล/นิตบิ ุคคล ในการเสนอราคาประมูล)
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แบบฟอรมการเสนอราคา
กรณี Log in เขาระบบไมได หรือ ขาดการเชื่อมตอกับระบบ หรือ กรณีเสนอราคาผิด
โปรดกรุณากรอกขอมูลในตารางดานลางใหครบและถูกตอง บีส ไดเมนชั่น จํากัด สงวนสิทธิ์ที่จะไมดําเนินการใดๆและ/หรือไมรับทราบเอกสารนี้หาก
ทานกรอกขอมูลไมครบหรือไมถูกตอง (เอกสาร 1แผน ตอ การเสนอ 1 ราคา หรือ 1 ตลาดประมูล)
ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ชื่อตลาดประมูล
ราคาเริ่มตนประมูล

ในการเสนอราคา ผูเ สนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid )ตามประกาศ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ดําเนินการจัดซื้อ

วัน-เวลา ในการเสนอราคา

วันที่ …................... เวลา.....................ถึง..................... น.

รหัสผูคา (Username / Password)

:

Username: ….............. Password : ….....................

ประทับตรา
ชื่อนิติบุคคล : …...................................
นิติบุคคล
บุคคล/นิติบุคคล
:
ชื่อผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................
หมายเลขโทรศัพทติดตอ ...................................................................................
ขอแจงการดําเนินการดังนี้ (กรุณาทําเครื่องหมาย / ในชอง )
Log in เขาสูระบบไมได / ขอเสนอราคาในกรณีขาดการเชื่อมตอกับเซิฟเวอร
รายการที่
ราคา (ระบุตัวเลข)
........................................... บาท
(ระบุตัวอักษร) ........................................................................................ บาท
กรณีตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกัน บีส ไดเมนชั่น จะยึดจากตัวอักษร
ขอแจง กรณีเสนอราคาผิด เสนอราคาผิดที่ราคา …......................................................... บาท
ราคาที่ตองการเสนอที่ถูกตอง
ราคา (ระบุตวั เลข)
.......................................... บาท
(ระบุตัวอักษร)
..................................................................................... บาท
กรณีตัวเลข และ ตัวอักษรไมตรงกัน บีส ไดเมนชั่น จะยึดจากตัวอักษร
หมายเหตุ
1. ผูคาตองโทรศัพทแจงไปยังกรรมการประกวดราคา และแจงเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ Login (หรือผูคาเสนอราคาผิดหรือ ผูคาขาดการเชื่อมตอ
กับเซิฟเวอร ) ใหกรรมการฯวินิจฉัยภายในเวลาประมูล หากกรรมการวินิจฉัยแลว เห็นวาเปนเหตุสุดวิสัย ทานตองสงเอกสารฉบับนี้มาทาง
โทรสารที่หมายเลขโทรสาร 02-298-0329-30 เทานั้น ภายใน 30 นาที หลังจากจบการเสนอราคา อนึ่งเจาหนาที่บีส ไดเมนชั่นไมมีอํานาจใน
การดําเนินการหากไมไดรับการอนุมัติจากกรรมการฯ
2. บริษัทจะยึดเวลาในการเสนอราคาตามเวลาที่ปรากฏจากเครื่องโทรสารของ บีส ไดเมนชั่น เทานั้น เนื่องจากเปนเครื่องรับโทรสารที่ไดมีการเทียบ
เวลาตรงกับเวลามาตรฐานของกรมอุทกศาสตร
หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดกรุณาติดตอที่เจาหนาที่บีส ไดเมนชั่น ที่ปฏิบัติงานที่สถานที่เสนอราคาประมูล(หมายเลขโทรศัพทแจง
ทานทราบแลว ตามเอกสารชุด ข.หนา 1/2 หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพท 02-298-0345-54 ตอ 309, 310

