
 
                                         

                
                                            

 

เอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Auction)   เลขที ่e 1/2558 

การช้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอดัท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน  ลงวนัที ่  25   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
……………..…………………………………… 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบล” มีความ
ประสงคจ์ะด าเนินการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะ แบบอดัทา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ 
ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 10 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 คนั ตามรายการ ดงัน้ี   

 เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัทา้ย ระบบวาลว์มือโยก ตวัรถชนิด 6 ลอ้  ลอ้หนา้เด่ียว ลอ้หลงั
คู่ ขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตดี์เซล มีก าลงัแรงมา้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้ ตอนหนา้เป็นหวัเก๋งสามารถบรรจุ
พนกังานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน (รวมพนกังานขบัรถ) ตอนทา้ยหลงัเก๋งติดตั้งตูบ้รรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของ
ตูไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ลูกบาศกเ์มตร ดา้นทา้ยตูบ้รรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเคร่ืองอดัขยะมูลฝอย ชุดอดัทา้ยท างานดว้ยระบบ
ไฮโดรลิค สามารถผลิตแรงดงัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ปอนด ์ต่อตารางน้ิว ติดตั้งโคมไฟสัญญาณวบัวาบสีเหลือง 
1 ดวง ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบติังาน ตวัรถ  ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็น
ของแทข้องใหม่ ไม่เคยใชม้าก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรง
ตามท่ีก าหนด (ตามรายละเอียดแนบทา้ย)โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                    1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                              1.2  แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.3  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนั  

(1) หลกัประกนัซอง 
(2) หลกัประกนัสัญญา 

1.5 บทนิยาม 
(1) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 

/2.  คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา…. 
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 2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
       2.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  2.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ  

และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

  2.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียร่วมกนักบัผูป้ระสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรมตามขอ้ 1.6  

 2.4 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

 2.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตะปอน 

 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ ตอ้งลงทะเบียนในระบบ           
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

 2.8 คู่สัญญาตอ้งจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคารเวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
  3. หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
   3.1 ส่วนท่ี 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
    (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือห้างหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
     (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
    (2) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้
เป็นหุน้ส่วน(ถา้มี)ส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

/(3) ในกรณีผูเ้สนอราคา..... 
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    (3) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะ
ผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูร่้วมคา้
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น(1) 
    (4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนพาณิชย(์ถา้มี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
    (5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบยืน่ขอ้เสนอการ
ประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.7(1) 
   3.2 ส่วนท่ี 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
    (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการ คุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.4 
    (2) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม
ประทบัตรา(ถา้มี) 
    (3 )หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนท าการแทน 
    (4) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 
    (5) แบบในยืน่ขอ้เสนอการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (6) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.7(2) 

  4.  การเสนอราคา  
   4.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประมูล
ซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  

4.2 ผูป้ระสงคจ์ะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคา ไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั นบัแต่วนัยนื 
ราคาสุดทา้ย โดยภายในก าหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท่ี
ตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
    4.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน 120 วนั นบัถดัจาก
วนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย  
   4.4 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก และหรือรูปแบบและรายละเอียด
คุณลกัษณะเฉพาะ ของรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย แบบอดัทา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความ
จุไม่นอ้ยกวา่ 10 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 คนั ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลกัฐานดงักล่าวน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

 
/ส าหรับแคตตาล็อก..... 
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   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูมี้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบั
แคตตาล็อก ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการด าเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน 3 วนั 
   4.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน –หน่วย เพื่อใช้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตะปอน จะคืนให้แก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
   4.6 ก่อนยืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประมูลซ้ือทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะ
ตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.7 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งยื่นซองเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยวิธีทางอิเล็กทรกนิกส์ โดยระบุไวท่ี้หน้าซองว่า 

“เอกสารประมูลซ้ือตามเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี e 1/2558 ”พร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และ
ส่วนท่ี 2 ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ในวนัท่ี 15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2558 ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.- 11.00น.  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ ว่าการ
อ าเภอขลุง ) 
  เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม 
โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
แต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือวธีิอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคารับทราบแลว้  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อน  หรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์วา่มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระท าการ  อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 (2) และคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
หรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา    และองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน จะ
พิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน  
 

 /ผูป้ระสงคจ์ะเสนอ..... 
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ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมี 
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ 
ราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงค ์
จะเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการ 
จงัหวดั ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ จากคณะกรรมการด าเนินการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์การวนิิจฉยั 
อุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลวา่ กระบวนการประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจด าเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใชดุ้ลยพินิจระงบัการประมูลชัว่คราว และก าหนดวนั และเวลา เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการ
เสนอราคาใหม่  โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตดัสินใจด าเนินการใดๆ ระหวา่งการประมูล
ซ้ือเพื่อใหก้ารประมูลซ้ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.8 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเขา้รับการอบรมวธีิการประมูล ดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม วนั เวลา สถานท่ี ท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน ก าหนดอนัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
โดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจ าตวั (User ID) และรหสัผา่น(Password)  เม่ือผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั 
เง่ือนไข และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

(2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้ง
โดยการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเร่ิมตน้ในการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเร่ิมตน้ท่ี 
2,300,000.-บาท (สองลา้นสามแสนบาทถว้น) ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

(4) ราคาท่ีเสนอจะเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี)  
รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

(5) ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้ง LOG IN เขา้สู่ระบบ 
(6) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ี (Log in) แลว้ตอ้งด าเนินการเสนอราคาโดยราคาท่ี

เสนอในการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเร่ิมตน้ในการประมูลฯ และจะตอ้งเสนอราคา
ขั้นต ่า(Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ 4,000.-บาท จากราคาเร่ิมตน้ในการประมูลฯและการเสนอลดราคาคร้ัง
ถดัๆ ไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 4,000.-บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 
    (7) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลฯเสร็จส้ิน
แลว้จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
 
 
 

/(8) ผูมี้สิทธิเสนอราคา… 
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 (8) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูเ้สนอราคา ตอ้งรับผดิชอบ 

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา   

  5. หลกัประกนัซอง 
        ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พร้อมกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน 
115,000.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีเวลาค ้าระกนัตั้งแต่ วนัยืน่ซอง
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัซองใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใด
ดงัต่อไปน้ี 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน” โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซอง
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนั ท าการของทางราชการ 

 5.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5(1) 
 5.4 หนงัสือค ้าประกนั ของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ 

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือ 
เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5 (1) 

 5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
      หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน จะคืนใหผู้เ้สนอราคา หรือผูค้  ้า

ประกนัภายใน 15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ี
คดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุด  จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้
ผกูพนัแลว้ 

 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
 6.1   ในการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน จะพิจารณา

ตดัสินดว้ย ราคารวม 
6.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตาม ขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่

ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 3 หรือยืน่ขอ้เสนอประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้
คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็น
ขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตะปอน เท่านั้น 

 
/6.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน…. 
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6.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการ

ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตดัสินการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริง อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน มี
สิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

 6.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึง 
ราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะ
ปอน เป็นเด็ดขาด  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั้งองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตะปอน  จะพิจารณายกเลิกการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผูเ้สนอราคา
เป็นผูทิ้้งงาน  ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นตน้ 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่ผูป้ระสงค์
จะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคากนัอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน มีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคา
ดงักล่าว และองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน จะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 

 7. การท าสัญญาซ้ือขาย 
  7.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผูค้า้) สามารถส่งมอบส่ิงของให้
ครบถว้นภายใน 5 วนั ท าการของทางราชการ  นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
อาจจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุไวใ้นขอ้ 1.4 ก็ได ้
 

/7.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการประมูล…… 
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  7.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของให้
ครบถว้นภายใน 5 วนัท าการของทางราชการ หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน เห็นวา่ไม่สมควรจดัท า
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 7.1 ผูช้นะการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขายตามแบบ
สัญญาดงัระบุไวใ้นขอ้ 1.4 นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั ร้อย
ละห้า(5%) ของราคาส่ิงของท่ีประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไดใ้ห้องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน ยดึถือ
ไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

 (1)  เงินสด 
            (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีสัญญา
หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
  (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 
1.5(2) 

 (4)  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์  ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือ  ใหห้น่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้า
ประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5(2) 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย   
หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ 

ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 

  8. อตัราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามสัญญาซ้ือขาย ขอ้ 10 จะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.20 ต่อวนั 

  9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

  ผูช้นะการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาซ้ือ
ขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชไ้ดดี้ดงัเดิม 
ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

  10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

  ผูมี้สิทธ์เสนอราคาขอรับเงินล่วงหนา้ในอตัราไม่เกินร้อยละ – ของราคาส่ิงของท่ีเสนอขาย แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือค ้าประกนัซองธนาคารใน
ประเทศตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5(3) หรือหนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคาร 

/แห่งประเทศไทย…. 
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แห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือใหห้น่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่างๆทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ช้
ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5(3) ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน ก่อนการรับช าระเงิน
ล่วงหนา้ นั้น 

  11.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
  11.1 เงินค่าจดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย แบบอดัทา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 10 ลบ.เมตร มีก าลงัแรงมา้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้ จ  านวน 1 คนั คร้ังน้ีไดจ้ากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  11.2 เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้ายและ
ไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขน
ไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายตอ้งปฎิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ีดงัน้ี  
   (1)   แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีจะซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า
ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูข้ายสั่งซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   ( 2)  จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรั้บซ้ือจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริมพาณิชยน์าวี 
   11.3  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน แลว้ จะถอนตวัออกจากการประมูลฯมิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้
สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ขอ้ 4.8(4) (5) (6) และ
(7)  มิฉะนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน จะริบหลกัประกนัซอง จ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน(ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานได ้หากมีพฤติกรรม
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคากนัอยา่งเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

/11. ผูมี้สิทธิเสนอราคา…. 
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   11.4 ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท า
สัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน จะริบ
หลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วาม
เสียหายอ่ืน(ถา้มี) รวมทั้งพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของราชการ 
   11.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือ
ขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด(ถา้มี) 
 
 

           
 
 

       วนัท่ี  25 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 


