
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว 
เรื่อง   ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตร  

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ( E – Auction) 
เลขที่ Eซ1/2559 

------------------------------------------------ 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว  มีความประสงค์จะประมูลซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตร  พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  คัน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)    
  งบประมาณในการประกวดราคาซื้อ  4,000,000.- บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)   
  พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลต าบลหนองบัว 
  5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล
หนองบัวและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  6.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบหรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

8.เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วยในสาระส าคัญ 
  9. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 10.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวีการจัดท าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
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             ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท าสัญญากับ
เทศบาล  ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ
บคุคลที่ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชี
ดังกล่าวแล้ว 

             11. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2559  
ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง 11.00  น.  ณ   น.  ณ ศนูย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาล
ระดับอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  (ท่ีว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี   
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   10   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9   
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี  

ผู้สนใจติดต่อซ้ือเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ   1,000.-บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว ระหว่างวันที่ 11 , 12 , 18 , 19 , 20 , 21 และ 
22  เมษายน ๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดรูายละเอียดได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  
www.gprocurement.go.th   และ   www.nongbuakan.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                     
๐-๓๔๖๓-๕๖๗๙ , ๐-๓๔๖๓-๕๕๒๒ ,   086 -797-1678  ในวันและเวลาราชการ       

                           ประกาศ ณ วันที่    11   เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2559 

 

 

(ลงชื่อ)           
         (นายปัญญา   สัตยกาญจน ์) 

                              นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว

http://www.gprocurement.go.th/


 



 
เอกสารประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตร  พร้อม

อุปกรณ์  จ้านวน  1  คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ( E – Auction) 
เลขที่ Eซ1/2559 

--------------------------------------- 
 

เทศบาลต้าบลหนองบัว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต้าบล”  มีความประสงค์จะประกวดราคา 
ซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตร  พร้อมอุปกรณ์  จ้านวน  1  คัน 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) งบประมาณ  4,000,000.-บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)   

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้   ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ 
ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้    
  ทั้งนี้  เทศบาลต้าบลหนองบัว สงวนสิทธิในการจ่ายเงินให้ผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และ    
จดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต้าบลหนองบัว เรียบร้อยแล้ว 

โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     
  1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       1.4   แบบสัญญาซื้อขาย        

1.5  แบบหนังสือค้้าประกัน 
(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  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 

/2.4 ผู้ประสงค์... 
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  2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาล
ต้าบลหนองบัว 
  2.6  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย ผู้แทนจ้าหน่าย ผู้ประกอบหรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 

2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.8เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วยในสาระส้าคัญ 
  2.9 เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ 
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

           2.10  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวีการจัดท้าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
                      ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท้า
สัญญากับเทศบาล  ต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว
แล้ว 

           2.11. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   แยกเป็น  2  ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     (1)  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

            (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

           (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน จ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
            (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
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            (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) 
            (4)  ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส้าเนา
ถูกต้อง 
            (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
  3.2  ส่วนที่2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ4.4 
            (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง    ลง
นามพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) 
            (3)  หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนท้าการแทน 
            (4)  หลักประกันซองตามข้อ 5 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 

4.  การเสนอราคา 
  4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน 
  4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า30วัน  นับแต่วนัยืนราคา
สุดท้าย  โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้สิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน100วัน  นบัถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
           4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะ เฉพาะของ  รถยนต์บรรทุกน้้าอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตร  พร้อม
อุปกรณ์  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาล
ต้าบลหนองบัว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ส้าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้องโดย  ผู้
มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการ e-Auction  มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ  e-Auction   ตรวจสอบภายใน  3 วัน   
  4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ้านวน-       (หน่วย)  เพ่ือใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลต้าบลหนองบัวจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  เทศบาลต้าบล หนองบัวจะคืน
ให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
  4.6  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.7 ผู้ประสงค์... 
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  4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึงประธานกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบยื่นข้อเสนอการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่Eซ1/2559”ยื่นต่อ
คณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม  2559ระหว่างเวลา 10.00 –11.00 น.  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลต้าบลระดับอ้าเภอ   (ที่ว่าการอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี)   
อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   

เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร 
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการ e-Auction จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่  ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ 
วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้ง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืน
ใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลต้าบลหนองบัว จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ   ภายใน  3   
วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ e-Auction  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้
ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด้าเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคา
ท่ียังเหลือก่อนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก้าหนดวัน เวลา และสถานที่  เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใดๆระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
                    ๔.8ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้                   

 (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวัน เวลา  สถานที่  ที่ทางราชการก้าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้เลขประจ้าตัว  
(User  I D)  และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

/(2)ปฏิบัติ... 
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       (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

        (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่   
     4,000,000.-บาท 

                                   (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
      (๖) ผู้เสนอราคาที่ LOG  IN  แล้วจะต้องด้าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่้ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่้า 
(Minimum  Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   8,000.-บาท  จากราคาเริ่มต้นนากรประมูลฯและการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอราคาลดแล้ว 
       (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

  5.  หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 

จ้านวนเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยหลกัประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้้าประกัน ตั้งแต่วัน
ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
  5.1  เงินสด 
  5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต้าบลหนองบัว  โดยเป็นเช็คลงวันที่   ที่ยื่นซองประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
  5.3  หนงัสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ1.5 (1) 
  5.4  หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้้าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.5 (1) 
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลต้าบลหนองบัว จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ   ผู้ค้้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.หลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้ 
     ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท้าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตราร้อยละ 
5 ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาที่จัดหา 

6.1 ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
6.2 ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขท่ีตลาด 

กลางก้าหนด เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาท่ีเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร  
  6.3 ผู้ค้าที่มีพฤติกรรมสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  6.4 ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และ 
ได้แจ้งให้คณะกรรมการด้าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 

/6.5 ผู้ค้า... 
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  6.5 ผู้ค้าที่ไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล 
  6.6 ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 

  7.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  7.1  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลต้าบลหนองบัว  จะพิจารณา
ตัดสินด้วย  ราคารวม 
  7.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ e-Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต้าบลหนองบัวเท่านั้น  
  7.3  เทศบาลต้าบลหนองบัว สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
               (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์      หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต้าบล             
หนองบัว 
              (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก้าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
   7.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท้าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลต้าบลหนองบัวมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  เทศบาลต้าบลหนองบัว มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ท้าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
       7.5  เทศบาลต้าบลหนองบัว ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต้าบลหนองบัวเป็นเด็ดขาด  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต้าบลหนองบัวจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้
มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น   
      7.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลต้าบลหนองบัว  มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และเทศบาลต้าบลหนองบัว  จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  8.  การท าสัญญาซื้อขาย   
  8.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)  สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ  เทศบาลต้าบลหนองบัว อาจจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็น
หนังสือ  แทนการท้าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้   
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8.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ 

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 30วัน หรือเทศบาลต้าบลหนองบัวเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 
7.1  ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 
หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับเทศบาลต้าบลที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท้าสัญญากับเทศบาลต้าบลเจ้าของงบประมาณแต่ละเทศบาลต้าบล
โดยตรง  ภายใน7วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ5   
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลต้าบลยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา  
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       8.1เงินสด 

     8.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต้าบลหนองบัว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 

8.3  หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 
(2) 

8.4  หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2) 

          8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูล

ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  9.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10  จะก้าหนดในอัตราร้อยละ0.20   ต่อวัน 

  10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาซื้อ
ขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานสิ่งของที่ซื้อขายเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1    ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลต้าบลหนองบัวได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
  11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ......-........ของราคาสิ่งของ
ที่เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ     ค้้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) หรือหนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่เทศบาลต้าบลหนองบัวก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้า  นั้น 
 
 

/12.ข้อสงวนสิทธิ... 
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  12.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  12.1  เงินค่าพัสดุส้าหรับงานการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ประเภทท่ัวไป 

       12.2 เมื่อเทศบาลต้าบลหนองบัว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้
ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
     (1)  แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส้านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
     (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะต้องรับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
     (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
       12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลต้าบลหนองบัวแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้น เทศบาลต้าบลหนองบัว จะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  12.4ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต้าบลหนองบวัได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ7 เทศบาลต้าบลหนองบัวจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

12.5เทศบาลต้าบลหนองบัว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

เทศบาลต้าบลหนองบัว 
 
       

วันที่  11   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2559 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน ้าอเนกประสงค์   
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตร  พรอ้มอุปกรณ์  จ้านวน  1  คัน 

 
 

ลักษณะทั่วไป 

เป็นรถยนต์บรรทุกน้้า  ขนาดความจุ  12,000  ลิตร  ชนิด  10 ล้อ  2  เพลา  เครื่องยนต์                   
ดีเซล  ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า  210  แรงม้า  แบบหัวเก๋งหน้าสั้น  มีประตูเปิด – ปิด พร้อมที่ล็อค 
สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ฟิล์ม
กรองแสง  วิทยุ – ซีดี ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นถังบรรทุกน้้ารูปวงรี  ขนาดความจุ 12,000  ลิตร  
ด้านข้างของถังน้้ามีแผงควบคุมการท้างาน 1  แผง มีปั้มลูกสูบแรงดันสูงขนาด 400 ปอนด์/
ตารางนิ้ว  ตัวรถและอุปกรณ์รถเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
 

ข้อก้าหนดทั่วไป 

 ตัวรถยนต์ 
- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด  10  ล้อ  2  เพลา  แบบหน้าสั้น  ขนาด  6 สูบ  4  จังหวะ  ระบาย

ความร้อนด้วยน้้า 

- เครื่องยนต์ดีเซลมีก้าลังแรงม้าไม้น้อยกว่า  210  แรงม้า  เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เลขท่ี  มอก.2315 – 2551 ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2,500รอบ/
นาที  น้้าหนักรถรวมน้้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า  (G.V.W) 25,000 กิโลกรัม 

- ระบบจ่ายเชื้อเพลิง  แบบคอมมอนเรล  ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
- ความจุกระบอกสูบ  ไม่น้อยกว่า  7,500 ซีซี 
- ระบบขับเคลื่อน  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  8  เกียร์  ถอยหลัง  1  เกียร์ 
- ระบบเบรกแบบแบบระบบไฮดรอลิค  2 วงจรอิสระและเบรกไอเสียเบรกมือ 

- ระบบคลัชท์แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค มีลมดันช่วย 

- ระบบเลี้ยวพวงมาลัยขวาลูกปืนหมุนวนรอบตัวพร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง 

- ขนาดยาง 10.00 – 20 – 16 PR 

- มีระบบดวงโคมไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนดและตามความจ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

                                                  

 ตัวถังบรรทุกน้้า 
- ขนาดความจุ 12,000 ลิตร  สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ  แข็งแรงทนทาน  ขนาดความหนา

ไม่น้อยกว่า 3  มม. ม้วนเป็นรูปวงรีภายในถังบรรจุน้้ามีเหล็กก้ันเป็นช่องๆกันน้้ากระแทกไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 

- ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้้ามีช่องส้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาด 2 ช่อง มีฝาปิด – 
เปิดได้(ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500  มม. 

- ด้านข้างของถังบรรทุกน้้าท้ัง 2 ข้าง  มีช่องเก็บสายส่ง  ดูด  หรืออุปกรณ์ส่วนบนทางเดินปูด้วย
เหล็กดอกลายกันลื่น  มีราวเหล็กแป๊ปเป็นกรอบโดยรอบ 

- มีราวบันไดส้าหรับขึ้นบนตัวถังทั้ง 2  ด้าน 

- มีหลอดวัดระดับน้้าในถังโดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้้า 
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- มีท่อระบายน้้าล้น  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 

- มีท่อสูบน้้าเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  และทางส่งน้้า พร้อมข้อต่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว 

- ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์  (จ่ายน้้าแบบฝอย) ส้าหรับใช้กับงานถนน 

- เพ่ือรองรับการกระแทกของน้้าอย่างมีประสิทธิภาพฝาถังแผ่นตุงด้านหน้าและ/หรือด้านท้าย
ต้องปั้มขึ้น รูปจากโรงงานรับรองคุณภาพ  ISO  9001  ด้านปั้มข้ึนรูป (Matal  Stamping  Parts) โดย
มีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา หรือตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 

- ด้านข้างของถังมีแผงควบคุมการท้างานข้างละ 1 แผง  ประกอบด้วยข้อต่อสายดูดน้้าแบบ
เกลียว  ขนาด 3 นิ้ว  พร้อมวาล์วปิด – เปิด  1  อัน  ทางส่งน้้าแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว  
พร้อมวาล์ว  ปิด – เปิด 2 ทางมาตรวัดแรงดูด 1  อัน  มาตรวัดแรงดัน  1  อัน  ระบบเร่งรอบ
เครื่องยนต์  1 อัน  และหลอดไฟส่องหน้าปัดมาตรวัดแรงดันแรงดูดพร้อมสวิทช์ปิดเปิด 1  อัน 

- ตัวถังบรรทุกน้้า  ผลิตจากโรงงานที่ได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO  9001 โดยมีหลักฐาน
มาแสดงในวันยื่นซองเสนอ 
 

ระบบปั้มสูบน้้า 

- เป็นปั้มแรงดันสูง  ใบพัดท้าด้วยทองเหลือง หรืออลูมินัมอัลลอยด์สามารถสูบน้้าได้ไม่น้อยกว่า 
1,800 ลิตร/นาที  ท้าแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  400  ปอนด์/ตารางนิ้ว  โดยมีเอกสารรับรอง
ประสิทธิภาพการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  ตัวปั้มน้้ามีขนาดท่อดูด – ส่ง ไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว มีระบบสุญญากาศในการสูบน้้า 

- ปั้มสูบน้้าได้รับก้าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดก้าลังจากเกียร์รถยนต์ 
- ปั้มสูบน้้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ  โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

- มีชุดแผงควบคุมการท้างานการดูด – จ่ายน้้า  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

- บอลวาล์วทุกตัว  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ผลิตและประกอบจากโรงงาน  ที่ได้รับการ
รับรองระบบการบริหารคุณภาพ  ISO  9001 

การพ่นสีและข้อความ 

- สีตัวรถและถังบรรจุน้้าภายนอกและข้อความตามการขอผู้ซื้อก้าหนด 

- ภายนอกของถังน้้า  พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  ก่อนพ่นสีจริง 

- ภายในถังบรรจุน้้า  พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า  2 ชั้น  ก่อนพ่นสีจริง  ใต้บังโคลนหน้า  บังโคลน
หลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่า 
 

ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่งสว่างและสัญญาณเสียง 

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน  (ไฟวับวาบ)  สีแดง  ขนาดไม่น้อยกว่า  150  มม.  พร้อมขาติดตั้งบน
หลังคาเก๋ง  จ้านวน  1  อัน 

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมล้าโพง  ซ้าย  ขวา  บนหลังคาเก๋ง  จ้านวน  1  ชุด 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆประจ้ารถ  
- ติดตั้งเกจ์และสัญญาณต่างๆ ตามความจ้าเป็นในการปฏิบัติงานและมาตรฐานผู้ผลิต 

- ท่อดูดน้้าแบบตัวหมอน  ขนาดเส้นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว ยาว  30  ฟุต  พร้อมข้อต่อ  
จ้านวน  1  ชุด  สายส่งน้้าผ้าไนล่อนอย่างดี  ขนาดเส้นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว ยาว  20  
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมีเนียม  จ้านวน  2  เส้น 

- หัวกะโหลกกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย      จ้านวน  1  ชุด 

- หัวฉีดน้้าดับเพลิงแบบด้ามยาว  30 นิ้ว         จ้านวน  1 ชดุ 

- ประแจขันสายดูดน้้า 4 นิ้ว  ลด 2.5 นิ้ว      จ้านวน  1  ชุด 

- เครื่องมือบ้ารุงรักษามาตรฐานผู้ผลิต          จ้านวน  1  ชดุ 

- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม  ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน  จ้านวน  1  ชุด 

- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ       จ้านวน   1  ชุด 

- หนังสือคู่มือการใช้และการบ้ารุงรักษาและบริการ    จ้านวน   1  เล่ม 

- ไส้กรองทุกระบบ  ส้าหรับการบ้ารุงรักษา   จ้านวน  6  ชุด 

- หมวกนิรภัยส้าหรับพนักงานขับ     จ้านวน   2  ชุด 

- ถังน้้ายาเคมีดับเพลิงแบบ  ABC  ขนาดไม่น้อยกว่า  5  ปอนด์    จ้านวน  1  ถัง 

- กระบอกอัดจารบี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยว่า  50 มม.  จ้านวน  1  ชุด 

- ประแจแหวนข้าง – ปากตาย  ขนาด  7-32  มม.  พร้อมกล่อง    จ้านวน  1  ชุด 

- ไขควงปากแบบขนาด  3, 4 , 5 , 6        จ้านวน  1 ชุด 

- ไขควงปากแฉก  3 , 4 , 5,  6               จ้านวน  1  ชุด 

- ค้อนหัวกลม  ขนาด 2 ปอนด์               จ้านวน  1  เต้า 

- ประแจเลื่อนขนาด 8  นิ้ว                    จ้านวน  1  ตัว 

- ประแจบ็อกขนาดหัวขับขนาด ½ นิ้ว  พร้อมกล่อง    จ้านวน   1  ชุด 

- คีมปากจิ้งจก       จ้านวน  1  ตัว 

- คีมตัดสายไฟ        จ้านวน  1 ตัว 

- คีมล็อคอย่างดี       จ้านวน  1  ตัว 

- ประแจถอดล้อพร้อมด้ามขัน  จ้านวน  1  ตัว 

- ยางปูพี้น              จ้านวน  1  ชุด 
 

 เงื่อนไขการรับประกัน 

- ผู้ขายต้องท้าการซ่อมหรือบ้ารุงรักษาให้ตามก้าหนดของผู้ผลิต 

- ในวันส่งมอบ  ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์  ให้เป็นของผู้ซื้อและ
จะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ  ก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

- ผู้ขายต้องประกันการเสียหายและช้ารุด  ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ  ในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี หากเกิดการช้ารุดเสียหายในเวลาที่ประกัน  ผู้ขายต้องซ่อมแซมและแก้ไขจนสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติภายใน 7 วัน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

- ต้องเติมน้้ามันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมใช้งาน 

- ผู้ขายต้องท้าประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พร้อม พ.ร.บ.  ระยะเวลา 1  ปี 
- ผู้ขายต้องติดตั้งระบบ  GPS  ตามข้อก้าหนดของกรมการขนส่งทางบก 



 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)                                                 

ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชื่อโครงการ   ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตร  พร้อม
อุปกรณ์  จ้านวน  1  คัน ฯ 
                   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองบัว    หมู่ที่ 1  ต้าบลหนองบัว   
                   อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
2.วงเงินงบประมาณ   เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ้าปีงบประมาณ   
                           พ.ศ.2558 ประเภททั่วไป     4,000,000.- บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)   
 
3.วันที่ก้าหนดราคากลาง    7  เมษายน  2559 
 
4.แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
  1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
  2.บริษัท เลิศทรัพย์บอดี้ทรัค จ้ากัด 
  3.บริษัท แกรนด์  เซอร์วิสทรัค จ้ากัด 
  4.บริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปเม้นท์  จ้ากัด 
  5.ประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
   
 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคาอ้างอิง 
          5.1  นางชฎารัตน์       คงทน 
 5.2  นางสาวกาญจนา  ลิ้มสา้ราญ 
 5.3  นายธนาคาร       วิเศษสิงห์ 
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  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลต าบลหนองบัวจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท า
ให้เชื้อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
เทศบาลต าบลหนองบัวมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้
เสนอ ราคาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๓ เทศบาลต าบลหนองบัวมีอ านาจที่
จะตัดชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกออกได้และเทศบาลต าบลหนองบัวจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
      โดยผู้ชนะการสอบราคากับเทศบาลต าบลหนองบัวจะเรียกท าสัญญาภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕   ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้  
ให้เทศบาลต าบลหนองบัวยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๑.๑เงินสด 
๑.๒เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหนองบัวโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ                           

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วัน  ท าการของทางราชการ 
๑.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
๑.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

              หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง)    พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว   

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      เทศบาลต าบลหนองบัว จะจ่ายเงินค่าจ้างเพียงงวดเดียว  โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม 
รายละเอียดทั้งหมดให้แล้วเสร็จ  ภายใน    6๐      วัน     

๘.  อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับก าหนดในอัตราร้อยละ    ๐.25   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้อง 

รับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    เดือน    ๒      ปี   
นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหนองบัวได้รับมอบงาน   โดยผู้จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน    ๗   วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ    

๑๐.๑เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9    

๑๐.๒  เมื่อเทศบาลต าบลหนองบัวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตาม 
สอบราคาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
น าเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

/(๑)...  



  
-๖- 

  (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ภายใน  ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่ไม่ใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
        ๑๐.๓ เทศบาลต าบลหนองบัวสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาซึ่ง  “เทศบาลต าบลหนองบัว”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน ข้อ ๖  เทศบาลต าบลหนองบัวอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
         ๑๐.๕ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้  อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (ค่า Factor  F) 

๑๘. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลต าบลหนองบัวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่วยงานที่ราชการให้ความรับรองมาตรฐาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., 
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑ ของแต่ละสาขาช่างแต่ต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑  คนในแต่ละสาขาช่างของงานที่ท าการก่อสร้างตาม
สัญญา 
 ๑2.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง      ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

                                             
                                                            เทศบาลต าบลหนองบัว 

 
 
 
                          วันที่   18  เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕9 
 


