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                 เทศบาลตําบลจระเขหิน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อรถขยะมูล
ฝอยแบบอัดทาย ชนิด ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย) ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้

  รถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะ
มูลฝอยแบบอัดทาย) 

จํานวน ๑ คัน 

 
ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี ้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาพัสดุลวงหนา 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและได
แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปน ผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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                 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซื้อของเทศบาล 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล
บัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
               ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไวใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เปน 
                         (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี) 
                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
                         (๔) หลักประกนัซองตามขอ ๕ 
                         (๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         (๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอ 
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ไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ  รถขยะแบบอัดทายชนิด ๖ ลอ ไปพรอมเอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ เทศบาลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                         สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผู
ประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๑๔ วัน 
                 ๔.๕ กอนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะ
ตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน (ตาม
รายละเอียดคุณรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E๑/๒๕๕๙" ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขาวสาร
อําเภอครบุรี ช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
                      เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดท่ีมี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน 
                      ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุใหถือเปนท่ีสุด 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการประกวด
ราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ี 
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ยังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไข
ได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานท่ี เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเร่ิมตน
ท่ี ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไว
ดวยแลว  
                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 
                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตองเสนอ
ลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันท่ี๑๐มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐น. เปน
ตนไป ท้ังนี ้จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอน
หนานั้นไมเกนิ ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนช่ือให
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
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                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืน
ใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเทานั้น 
                 ๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้
                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือเทศบาล มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจง
ขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม 
                 ๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี ้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ เทศบาลมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาลจะพิจารณา
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบส่ิงของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 
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                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบส่ิงของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผู
ชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหนวยงานระดับเทศบาลท่ีรวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสใหผูชนะการ
ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับเทศบาลเจาของงบประมาณแตละเทศบาลโดยตรงกับ
เทศบาลภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอย
ละ ๕ ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรษัิทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
แลว 
๘. อัตราคาปรับ 
                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวนัท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี ้ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ เทศบาลไดรับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทานั้น 
                 ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตาม
การ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอเทศบาลเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีผูขายส่ัง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 
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                         (๒) จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากเทศบาลเจาทาใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
ฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขา
รวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาล
จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                 ๑๐.๕ เทศบาลสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 
ชวงแรก ต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยนัราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกัน
ในชวงท่ีสอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และกําหนดยืน
ราคา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึง
วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และนับตอเนื่องในชวงท่ีสองใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันท่ี ๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ (รวม ๙๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึง
วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  
                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณ
แลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนัน้ โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกาํหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกาํหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 
๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท 
ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ผูเสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอย 
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 กวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ี
หนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดให
เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
  

เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

  
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศ เทศบาลตําบลจระเขหิน 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  

          เทศบาลตําบลจระเขหินมีความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 
คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้

   รถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะ
มูลฝอยแบบอัดทาย) 

จํานวน ๑ คัน 

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะ
เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซื้อของเทศบาลตําบลจระเขหิน 

                   ๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล
จระเขหิน ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขาวสารอําเภอครบุรี ช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐บาท ไดท่ี กอง
คลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึง วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ต้ังแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.chorakhehin.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๙๙๑๔๔๗-๘ ในวันและเวลาราชการ 

  
  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 

(นายชัยนิคม ปดชา)  
นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


