
   

 
 

                 เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "เทศบาล" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาซ้ือรถตกัหนา้ ขดุ

หลงั ชนิดลอ้ยาง ขบัเคล่ือน ๔ ลอ้ ขนาดลอ้หนา้เล็ก- ลอ้หลงัใหญ่ ประกอบดว้ยแขนตกั ติดตั้งดา้นหนา้รถ และแขนขดุ 

ติดตั้งอยูด่า้นหลงัรถ จาํนวน ๑ คนั ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงัน้ี 

  รถตกัหนา้ขดุหลงั (รายการหรือคุณลกัษณะรถตกัหนา้ขดุหลงั) จาํนวน ๑ คนั 

 

ซ่ึงพสัดุที่จะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัน้ี โดยมี

ขอ้แนะนาํ และขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๔ แบบสญัญาซ้ือขาย 

                         ๑.๕ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

                                 (๑) หลกัประกนัซอง 

                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 

                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                 (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 

                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ี ประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้

เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็น ผูท้ี่ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่๘/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาซ้ือรถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดล้อหน้าเล็ก - ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วย

แขนตัก ติดต้ังด้านหน้ารถ และแขนขุด ติดต้ังอยู่ด้านหลังรถ จํานวน ๑ คนั ด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ เทศบาลตําบลจระเข้หิน 

ลงวนัที ่๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

...................................................... 
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                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลบญัชีกลางที่

เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

                 ๒.๗ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน

บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยืน่สาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่

สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามที่ระบุไว้

ใน (๑) 

                         (๔) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 

 

 

 

 



                                                                                             -2- 

                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                         (๑) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 

                         (๒) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนามพร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี) 

                         (๓) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบอาํนาจ

ใหบุ้คคลอ่ืนทาํการแทน 

                         (๔) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 

                         (๕) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไข

ใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 

                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่๙๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดย

ภายในกาํหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้และจะ

ถอนการเสนอราคามิได ้

                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๑๒๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน

สญัญาซ้ือขาย 

                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งส่งแคต็ตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของ  รถตกัหนา้ขดุหลงั ไปพร้อมเอกสารส่วนที ่๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักล่าว

น้ี เทศบาลจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

                         สาํหรับแคต็ตาล็อกที่แนบใหพ้จิารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้

อาํนาจ ทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อกผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 

                 ๔.๕ ก่อนยืน่เอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่

ขอ้เสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหนา้ซอง

ถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือรถตกัหนา้ ขดุหลงั ชนิดลอ้ยาง ขบัเคล่ือน ๔ ลอ้ ขนาดลอ้หนา้เล็ก- ลอ้หลงั

ใหญ่ ประกอบดว้ยแขนตกั ติดตั้งดา้นหนา้รถ และแขนขดุ ติดตั้งอยูด่า้นหลงัรถ จาํนวน ๑ คนั ดว้ยวธีิการทา โดยระบุ

ไวท้ี่หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/

๒๕๕๘" ยืน่ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยร์วมข่าวสารอาํเภอครบุรี ชั้น๒ ที่วา่การอาํเภอครบุรี 
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                      เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร

เพิม่เติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายวา่

เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์

ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนั

ประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และแจง้ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวธีิอ่ืนใดที่มี

หลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นออก

จากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพจิารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว

เป็นผูท้ิ้งงาน 

                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื้องตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ

ราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาที่กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่

ไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที่

ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุใหถื้อเป็นที่สุด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไวค้ณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่พกั

กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และเม่ือแกไ้ข

ขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือ

ก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการ

ประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธาน

คณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนัเวลา และสถานที่ เพือ่เร่ิมตน้

กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใ่นสถานที่นั้นทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด

ราคา ฯ เพือ่ใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่ไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
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                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้ดงัน้ี 

                                  รถตกัหนา้ขดุหลงั (รายการหรือคุณลกัษณะรถตกัหนา้ขดุหลงั) ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ย

แลว้  

                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพือ่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา 

และสถานที่ทีก่าํหนด 

                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที่มาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 

                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที่ LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ

ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้งเสนอลด

ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ในแต่ละคร้ังดงัน้ี 

                                  รถตกัหนา้ขดุหลงั (รายการหรือคุณลกัษณะรถตกัหนา้ขดุหลงั) เสนอลดราคาขั้นตํ่าในแต่ละคร้ัง

ไม่นอ้ยกวา่ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งยนืยนั

ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาที่ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที่เสนอหลงัสุด 

                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการ

ใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี

จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๕๐น. เป็นตน้

ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหท้ราบต่อไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวน ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น)  โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลา

การคํ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัให้

ใชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อน

หนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ

เงินทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือให้

ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
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                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี เทศบาลจะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั

จากวนัที่ไดพ้จิารณาในเบื้องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให้

ต่อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

                 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใดๆจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี เทศบาลจะพจิารณาตดัสินดว้ย ราคาต่อหน่วย 

                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่

ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสาร ประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม

ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพจิารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็น

ขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพยีงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพจิารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น 

                 ๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํ

สญัญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือเทศบาล มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ ฐานะ หรือ

ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หาก

หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

                 ๖.๕ เทศบาลทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และ

อาจพจิารณาเลือกซ้ือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือ

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจดัซ้ือเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพจิารณา ทั้งน้ี เพือ่ประโยชน์ของทางราชการเป็น

สาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลเป็นเดด็ขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ

ผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดว้า่

การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา

เสนอราคาแทน เป็นตน้ 
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                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอ่ืน

หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั

ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ เทศบาลมีอาํนาจที่จะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และเทศบาลจะพจิารณา

ลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 

๗. การทาํสัญญาซ้ือขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูค้า้)สามารถส่งมอบส่ิงของได้

ครบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที่ทาํขอ้ตกลงซ้ือ เทศบาลอาจจะพจิารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือ แทนการทาํสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ ก็ได ้

                 ๗.๒ ในกรณีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้

ครบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ ๗.๑ ผู ้

ชนะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสญัญาซ้ือขาย ตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ หรือ

ในกรณีที่หน่วยงานระดบัเทศบาลที่รวมกนัประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ช้นะการประกวดราคา

ซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ทาํสญัญากบัเทศบาลเจา้ของงบประมาณแต่ละเทศบาลโดยตรงกบัเทศบาล

ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคา

ส่ิงของที่ประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้หเ้ทศบาลยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนั

อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่

เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ 

                         (๓) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารถายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวยีน

ช่ือใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขาย

แลว้ 

                 ๗.๓ เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกทาํสญัญา เทศบาลจะเรียกทาํสัญญาก็ต่อเม่ือเทศบาล

ไดรั้บอนุมติัเงินกูจ้ากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแลว้เท่านั้น 

๘. อัตราค่าปรับ 

                 ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้ ๑๐ ใหค้ิดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ต่อวนั 
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๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                 ผูช้นะการ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาซ้ือ

ขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๔ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี นบัถดัจากวนัที่ผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม

ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินค่าพสัดุสาํหรับการ ซ้ือ คร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินกูจ้ากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

                         การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือ เทศบาลไดรั้บอนุมติัเงินจาก เงินกูจ้ากสาํนกังานเงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล แลว้เท่านั้น 

                 ๑๐.๒ เม่ือเทศบาลไดค้ดัเลือกผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม

การ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที่

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 

                         (๑) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของที่ซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อเทศบาลเจา้ท่า

ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัที่ผูข้ายสัง่ หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

                         (๒) จดัการใหส่ิ้งของที่ซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเทศบาลเจา้ท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ

ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 

                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาว ี

                 ๑๐.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล

ฯ แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้

ร่วมเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กาํหนดใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาล

จะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จดัหาทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย

อ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพจิารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเทศบาลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ

กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ เทศบาลจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัท ีและอาจ

พจิารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพจิารณาให้เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 

 

 



                                                                                  -8- 

                 ๑๐.๕ เทศบาลสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเพิม่เติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น

ของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 หมายเหตุ 

                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ที่เขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ เพือ่

เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 

                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ ให้

เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานที่จดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คอื 

ช่วงแรก ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเน่ืองกนั

ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น กาํหนดวนัยืน่ซอง

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และกาํหนดยนื

ราคา ๙๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนับระยะเวลาคํ้าประกนัซองคือ วนัท่ี ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ จนถึง

วนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และนบัต่อเน่ืองในช่วงที่สองใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวนัที่ ๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ (รวม ๙๐ วนั) ดงันั้น ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่วนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๙ จนถึงวนัที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  

                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุคาํนวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นตํ่า

แต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคาํนวณแลว้มี

เศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั เพือ่ความชดัเจน 

และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum 

Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ 

ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา

สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ บาท ใหก้าํหนดการเสนอ

ลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกวา่

ราคาขั้นตํ่าที่กาํหนดได ้เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู ้

เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลด

ราคาตามที่กาํหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยที่เสนอลดแลว้ สาํหรับกรณีการจดัหาพสัดุที่หน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ

กาํหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรใหห้น่วยงานกาํหนดใหเ้สนอราคาและพจิารณาใน

ลกัษณะการเสนอราคารวม เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได ้

  

เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น 

 ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 

 

 

 



 

ประกาศ เทศบาลตําบลจระเข้หิน 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือรถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดล้อหน้าเล็ก- ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วย

แขนตัก ติดต้ังด้านหน้ารถ และแขนขุด ติดต้ังอยู่ด้านหลังรถ   จํานวน 1 คนั  

ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  

          เทศบาลตาํบลจระเขหิ้นมีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาซ้ือรถตกัหนา้ ขดุหลงั ชนิดลอ้ยาง ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 

ขนาดลอ้หนา้เล็ก- ลอ้หลงัใหญ่ ประกอบดว้ยแขนตกั ติดตั้งดา้นหนา้รถ และแขนขดุ ติดตั้งอยูด่า้นหลงัรถ จาํนวน 1 คนั 

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงัน้ี 

   รถตกัหนา้ขดุหลงั (รายการหรือคุณลกัษณะรถตกัหนา้ขดุหลงั) จาํนวน ๑ คนั 
 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                   ๑. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                   ๒. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 

                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลตาํบล

จระเขหิ้น ณ วนัที่ประกาศประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง ที่

เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

                   ๘. คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน

บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          กาํหนดยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ตั้งแต่

เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยร์วมข่าวสารอาํเภอครบุรี ชั้น๒ ที่วา่การอาํเภอครบุรี และกาํหนดเสนอราคา

ในวนัที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๕๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้

ที่ กองคลงั เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น อาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ในวนัที่ ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ถึงวนัที่ ๑๗ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.Chorakhehin.go.thหรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๔ ๙๙๑๔๔๗-๘ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  

                                     ประกาศ ณ วนัที่ ๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 

(นายชยันิคม ปัดชา) 

นายกเทศมนตรีตาํบลจระเขหิ้น 

  
   

 
 
 
 
 
กองคลัง 
โทร./โทรสาร  044 991447 -8 
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