
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว  
เร่ือง   ประมลูซือ้รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย  ขนาด 6 ตนั 6 ล้อ  แบบอดัท้าย ฯ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  

               ด้วยเทศบาลต าบลขนุแก้ว  มีความประสงค์จะประมลูซือ้รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย  ขนาด  6  ตนั  
6 ล้อ แบบอดัท้าย ตู้บรรทุ กมลูฝอย มีน า้หนกัรถรวมน า้หนกับรรทกุ  (G.V.W) ได้ 12,000 กิโลกรัม เป็นเคร่ือง 
ยนต์ดีเซลก าลงัแรงม้าสงูสดุไมน้่อยกวา่ 240 แรงม้า ตู้บรรจขุยะมลูฝอยมีขนาดบรรจขุองตู้ไมน้่อยกวา่ 12  
ลกูบาศก์เมตร  ชดุอดัท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  สามารถผลิตแรงดนัสงูสดุไมน้่อยกวา่  2,500  ปอนด์
ตอ่ตารางนิว้  มีโคมไฟสั ญญาณวบัวามสีเหลือง 1 ดวง จ านวน  1 คนั รายละเอียดตามแบบท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะและราคาท่ีเหมาะสมในการซือ้ก าหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

    ราคากลางในการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้นี ้เป็นเงิน     2,800,000.00   บาท   (สอง
ล้านแปดแสนบาทถ้วน)     

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี ้ 
                1.  เป็นนิติบคุคล  ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว   ซึง่มีผลงาน
ประเภทเดียวกนักบังานท่ีประมลูซือ้  ในวงเงินไมน้่อยกวา่  1,400,000.00  บาท  (หนึง่ล้านส่ีแสนบาทถ้วน) 
                2.  ไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ    หรือของหนว่ยการบริหารราช 
การสว่นท้องถ่ิน   และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว   หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้บคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืนเป็นผู้
ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
                3.  ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั  ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย   เว้นแตรั่ฐบาลของ         
ผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  
                4.  เป็นผู้ผ่านการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิบือ้งต้นในการซือ้ของเทศบาลต าบลขนุแก้ว    
                5.  ไมเ่ป็นผู้ มีประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลขนุแก้ว  
และไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ  วนัท่ี
ประกาศประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไมเ่ป็นผู้กระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมในการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้
 
 

/ (2)  6.  ในการซือ้เอก... 
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 6.  ในการซือ้เอกสารการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ผู้ประกอบการต้องน าหนงัสือรับ    
รองการจดทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม  (ถ้ามี)  หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  และหนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้ บคุคลอ่ืนซือ้
เอกสารการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนตน 
 7.  นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ     รายจา่ย   หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั  
 8.  นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชี 
กลาง  ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  
                  9.  คูส่ญัญาต้องรับจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร  เว้นแตก่ารรับจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กิน  
สามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 
     10.  ให้เอกสารการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการท่ีประกาศการประมลูซือ้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสว่นหนึง่ของประกาศการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้
 
                 ทัง้นี ้ ผู้ เสนอราคาท่ี ได้รับการคดัเลือก   หากมีการท าสญัญาซึง่มีมลูคา่ตัง้แต ่  2,000,000  บาท  
(สองล้าน บาท ) ขึน้ไป   กบัเทศบาลต าบลขนุแก้ว  ต้องจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจา่ยและย่ืนตอ่
กรมสรรพากรและปฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ เร่ือง  
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจา่ยของโครงการท่ีบคุคลหรือนิตบิคุคล  เป็นคูส่ญัญา
กบัหนว่ยงานของรัฐ พ .ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  และเทศบาลต าบลขนุแก้วสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมก่่อนิติ
สมัพนัธ์กบับคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่ได้มีการระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือวา่เป็นคูส่ญั ญาท่ีไมไ่ด้แสดงบญัชีรายรับ
รายจา่ย  หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั  เว้นแตบ่คุคลหรือนิตบิคุคลนัน้จะ
ได้แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยตามประกาศดงักลา่วหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง  และมีการสัง่เพิก
ถอนรายช่ือจากบญัชีดงักลา่วแล้ว 

  ก าหนดยื่ นเอกสารประมูล ซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัท่ี   3   เดือน  กนัยายน  
พ.ศ. 2558   ระหวา่งเวลา   09.00 – 10.00   น.      ณ    ศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอนครชัยศรี   และประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิได้รับการคดัเลือกใ ห้เข้าเสนอ
ราคา   ในวนัท่ี   8   เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2558   เวลา    08.30   น.   เป็นต้นไป  

 

/  (3)  ก าหนดอบรม... 

 



 (3) 

  ก าหนดอบรมวิธีการประมูล ซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวนั ท่ี   9  เดือน กนัยายน  
พ.ศ. 2558      โดย    บริษัท  พนัธวณิช   จ ากดั      และจะด าเนินการประมลูใน วนัท่ี  11  เดือน กนัยายน  
พ.ศ. 2558     ณ    ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว     เวลา   13.30 น.– 14.00  น.   
 
                ผู้สนใจตดิตอ่ขอซือ้เอกสารประมลู ซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชดุละ    100.00   บาท 
(หนึง่ร้อยบาทถ้วน)   ได้ท่ี   ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว  (กองคลงัเทศบาลต าบลขนุแก้ว )    ระหวา่งวนัท่ี   
17  เดือน  สิงหาคม  พ .ศ. 2558  ถึงวันท่ี   26  เดือน  สิงหาคม  พ .ศ. 2558   หรือสอบถามทางโทรศพัท์    
หมายเลข  034-990619  ตอ่  14  หรือ  17   ในวนัและเวลาราชการ 

  ประกาศ    ณ    วนัท่ี     17    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
               (ลงช่ือ) 

                 (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลขนุแก้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



เอกสารประมูลซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  e- 1/2558 
การซือ้  รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ล้อ  แบบอดัท้ายฯ   

ตามประกาศเทศบาลต าบลขนุแก้ว   ลงวนัท่ี    17   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
------------------------------------------------ 

  เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “เทศบาลต าบล”  มีความประสงค์จะประมลูซือ้ 
รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ล้อ  แบบอดัท้าย  ตู้บรรทกุมลูฝอย  มีน า้หนกัรถรวมน า้หนกั
บรรทกุ (G.V.W) ได้  12,000  กิโลกรัม  เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลก าลงัแรงม้าสงูสดุไมน้่อยกวา่  240  แรงม้า  ตู้
บรรจขุยะมลูฝอยมีขนาดบรรจขุองตู้ไมน้่อยกวา่  12  ลกูบาศก์เมตร  ชดุอดัท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  
สามารถผลิตแรงดนัสงูสดุไมน้่อยกวา่  2,500  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้  มีโคมไฟสญัญาณวบัวามสีเหลือง 1 ดวง 
จ านวน 1 คนั รายละเอียดตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะและราคาท่ี
เหมาะสมในการซือ้ก าหนด   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ซึง่พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้  ของใหม ่ ไมเ่คย
ใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งานได้ทนัที  และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนด
ไว้ในเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด   ดงัตอ่ไปนี ้  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
1.3 หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
1.4 แบบสญัญาซือ้ขาย 
1.5 แบบหนงัสือค า้ประกนั 

(1) หลกัประกนัซอง 
(2) หลกัประกนัสญัญา 

1.6 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารสว่นท่ี 1 
(2) บญัชีเอกสารสว่นท่ี 2 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอ 

นิกส์   
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2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทาง  
ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว        หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิตบิคุคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั            ซึง่อาจ       
ปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย    เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนั
เชน่วา่นัน้ 

2.4  ผู้ เสนอราคาต้องผา่นการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิบือ้งต้นในการซือ้ของเทศบาล 
ต าบล 

2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ประสงค์จะเสนอ 
ราคารายอ่ืน  และ/หรือต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ   วนั
ประกาศประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา                   
อยา่งเป็นธรรมตามข้อ 1.6 

2.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดยีวกนักบังานท่ีประมลูซือ้     ในวง 
เงินไมน้่อยกวา่  1,400,000.00  บาท  (หนึง่ล้านส่ีแสนบาท ถ้วน)   และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั
สว่นราชการหนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน   หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ  ท่ี
กฎหมายบญัญตัใิห้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจในสญัญาเดียวกนัผลงานก่อสร้าง  
…...-…..ปี นบัแตว่นัสง่มอบงวดสดุท้ายถึงวนัท่ีย่ืนซองเสนอราคา 
               2.7  ในการซือ้เอกสารการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ผู้ประกอบการต้องน า
หนงัสือรับ   รองการจดทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี)  หรือใบทะเบียนพาณิชย์  
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  และหนั งสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้
บคุคลอ่ืนซือ้เอกสารการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนตน  
               2.8   นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ     
รายจา่ย   หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 
                               2.9   นิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชี กลาง  ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 
                              2.10  คูส่ญัญาต้องรับจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร  เว้นแตก่ารรับจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มี
มลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้  
                  2.11  ให้เอกสารการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการท่ีประกาศการ
ประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสว่นหนึง่ของประกาศการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้
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3. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น   2   สว่น     คือ 
3.1 สว่นท่ี 1 อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 
(ก)  ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั  ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิตบิคุคล  บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง
               (ข)  บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั    ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  และบญัชีผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิติ 
บคุคล  ให้ย่ืนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้  ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี)     
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น   พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า  
ให้ย่ืนส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า   และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบคุคลธรรมดาท่ีมิใชส่ญัชาตไิทย     ก็ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือเดนิทาง     หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิตบิคุคล  ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน  (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม(ถ้ามี) ส าเนาบตัร 
ประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร   และส าเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอ านาจในการลงนามอนมุตัิ 

(5) บญัชีเอกสารสว่นท่ี  1   ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7  (1) 
3.2 สว่นท่ี  2   อยา่งน้อยต้องมีเอกสาร   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  ตามข้อ  4.3  
(2) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลง  

นามพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) 
(3) หนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะ 

เสนอราคามอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนท าการแทน 
 (4)  หลกัประกนัซอง   ตามข้อ 5 
 (5)  แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 (6)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี   2    ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (2)  
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4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมลูซือ้ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้  โดยไมมี่
เง่ือนไขใด ๆ  ทัง้สิน้  และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน   ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชดัเจน 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  120  วนั  นบัแตว่นั 
ยืนราคาสดุท้าย   โดยภายในก าหนดยืนราคา   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิด 
ชอบราคาท่ีตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาสง่มอบพสัด ุ  ไมเ่กิน   90   วนั   นบัถดั 
จากวนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย 

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องสง่แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด  
คณุลกัษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ล้อ  แบบอดัท้ายฯ   ไปพร้อมเอกสาร
สว่นท่ี   1  และเอกสารสว่นท่ี   2   เพ่ือประกอบพิจารณา   หลกัฐานดงักลา่วนีเ้ทศบาลต าบลจะยดึไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา         หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา  
ถกูต้อง  โดยผู้ มีอ านาจท านิตกิรรมแทนนิตบิคุคล    หากคณะกรรมการด าเนินการประมลูมีความประสงค์จะ
ขอดตู้นฉบบัแค็ตตาล็อก  ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมลู  
ตรวจสอบภายใน    3    วนั 
        4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดท่ีุเสนอ  จ านวน .....-.....(หนว่ย)  
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา    ทัง้นี ้   เทศบาลต าบลจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้แก่ตวัอยา่งดงักลา่ว  ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไมใ่ช้แล้ว  เทศบาลต าบล
จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                               4.6  ก่อนย่ืนเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจสอบดรู่างสญัญา  รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมลูซือ้ทัง้หมด
เสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
         4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   จา่
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมลูตามโครงการ  โดยระบไุว้ท่ีหน้าซองวา่ “เอกสารประมลู
ซือ้  ตามเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี  e– 1/2558”   ย่ืนตอ่คณะกรรมการด าเนินการ
ประมลูตามโครงการ    ในวนัท่ี   3   กันยายน   2558   ระหวา่งเวลา     09.00  น.  ถึง    10.00  น.     ณ    
ศนูย์รวมขา่วการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  อ าเภอนครชยัศรี   
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    เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาย่ืนเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    จะไมรั่บ 
เอกสารเพิ่มเตมิโดยเดด็ขาด 
       คณะกรรมการประมลูจะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มีผลประ 
โยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.6 (1)   ณ   วนั
ประกาศประมลูซ้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม ่ พร้อมทัง้ตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแตล่ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ    หรือ
วิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวา่  ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว      

                 หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประมลู         ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วา่    มีผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา หรือผู้ มีสิทธิเสนอราคา   กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ  1.6  (2)  คณะกรรมการด าเนินการประมลูจะตดัรายช่ือผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคา   หรือผู้ มีสิทธิเสนอราคา รายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา   และ เทศบาลต าบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน   
       ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาท่ีไมผ่า่นการคดัเลือกเบือ้งต้น     เพราะเหตเุป็นผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผู้ ประสงค์จะเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     ณ     วนัประกาศประมลูซือ้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา อยา่ง
เป็นธรรม    อาจอทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั ภายใน   3   วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจา กคณะ 
กรรมการด าเนินการประมลู  การวินิจฉยัอทุธรณ์ของผู้วา่ราชการจงัหวดัให้ถือเป็นท่ีสดุ 
                              หากปรากฏตอ่คณะกรรมการ ด าเนินการประมลู    วา่กระบวนการ ประมลูซือ้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัข้อง จนไมอ่าจด าเนินการตอ่ไปให้ แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้    คณะกรรม  
การประมลู   จะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้ มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือตดิตอ่ส่ือสารกั บ
บคุคลอ่ืน   และเม่ือแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาตอ่ไป จากขัน้ตอนท่ีค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคา ท่ียงัเหลือก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา    แตต้่องสิน้สดุกระบวนการ
เสนอราคาภายในวนัเดียวกนั        เว้นแตค่ณะกรรมการประมลูเห็นวา่กระบวนก ารเสนอราคาจะไมแ่ล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย  หรือข้อขดัข้องไมอ่าจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมลูจะสัง่ยกเลิกกระบวนการ  
เสนอราคา   และก าหนดวนั   เวลา   และสถานท่ี  เพ่ือเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่ โดยจะแจ้งให้ผู้ มี
สิทธิเสนอราคาทกุรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนัน้ทราบ 
                              คณะกรรมการด าเนินการประมลูสงวนสิทธิในการตดัสิน ใจด าเนินการใดๆ   ระหวา่ง
การประมลูซือ้   เพ่ือให้การประมลูซือ้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทางราชการ  
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       4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตัิ
ดงันี ้
                                    (1)  ผู้ เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามวนั   เวลา   สถานท่ี  ท่ีทางราชการก าหนด  อนัจะแจ้งให้ทราบภายหลงั  โดยผู้ เสนอราคาจะได้รับเลข
ประจ าตวั (User ID)  และรหสัผา่น  ( Password)  เม่ือผู้ เสนอราคาผา่นคณุสมบตั ิ เง่ือนไข  และข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างโดยการ  
ประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีได้ย่ืนมาพร้อมกบัซองข้อเสนอทางเทคนิค   

(3) ราคาเร่ิมต้นของการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นท่ี     
2,800,000.00  บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

(4) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม  และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  รวม 
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

(5) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN   เข้าสูร่ะบบ 
(6) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG  IN    แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาท่ี  

เสนอในการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต ่ากวา่ราคาเร่ิมต้นในการประมลูฯ  และจะต้องเสนอ
ราคาขัน้ต ่า (Minimum  Bid)  ไมน้่อยกวา่ครัง้ละ  5,000.00  บาท  จากราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯ  และการ
เสนอลดราคาครัง้ถดัๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกวา่   5,000.00  บาท  จากราคาครัง้สดุท้ายท่ี
เสนอลดแล้ว 

(7) ห้ามผู้ มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมลูฯ  เสร็จสิน้แล้ว   
จะต้องยืนยนัราคาตอ่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียื นยนัจะต้องตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสดุ 

(8) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบ  
คา่ใช้จา่ยในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นีจ้ะแจ้งให้ทราบในวนัเสนอราคา  

 5.   หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จ านวน  140,000.00  บาท (หนึง่แสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)  โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้
         5.1  เงินสด 
         5.2  เช็คธนาคารสัง่จา่ยให้แก่   เทศบาลต าบลขนุแก้ว  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีย่ืนซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน   3   วนัท าการของทางราชการ 
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         5.3  หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบใุน                 
ข้อ 1.5 (1) 

       5.4  หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ท่ีได้รับอนญุาตให้  
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ซึง่ได้แจ้งเวียนช่ือให้หนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินตา่งๆ   ทราบแล้ว    โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบ
หนงัสือค า้ประกนั   ดงัแบบในข้อ 1.5 (1)  

        5.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
        หลกัประกนัซองตามข้อนี ้  เทศบาลต าบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ    

ผู้ค า้ประกนัภายใน 15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีได้พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแตผู่้ มีสิทธิเสนอราคา
รายท่ีคดัเลือกไว้ซึง่เสนอราคาต ่าสุด   จะคืนให้ตอ่เม่ือได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง   หรือเม่ือผู้ เสนอราคาได้พ้น
จากข้อผกูพนัแล้ว     

   การคืนหลกัประกนัซอง ไมว่า่กรณีใดๆ   จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้ 
     6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา    

           6.1  ในการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้   เทศบาลต าบลจะพิจารณา
ตดัสินด้วยราคารวม 

          6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ   2       หรือย่ืน
หลกัฐาน การเสนอราคา ไมถ่กูต้อง   หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ 3   หรือย่ืน เอกสารประมลู ซือ้ด้วยระบ บ
อิเล็กทรอนิคส์ไมถ่กูต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการประมลูจะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้  เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประมู ลซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอ นิกส์ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั   ทัง้นี ้    เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่เทศบาลต าบลเทา่นัน้ 
           6.3   เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไมมี่
การผอ่นผนัในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ไมป่รากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้     ในบญัชีผู้ รับเอกสารประมลูซือ้ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ เทศบาล
ต าบล 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมลูซือ้ด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน  
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          6.4  ในการตดัสินการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสญัญา  
คณะกรรมการด าเนินการประมลูหรือเทศบาลต าบล  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง  
สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บ
ราคาหรือไมท่ าสญัญา  หากหลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม  หรือไมถ่กูต้อง 
          6.5  เทศบาลต าบล  ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะ ไมรั่บราคาต ่าสดุ  หรือราคาหนึง่ราคาใด  หรือ
ราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการ
ใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้  สดุแตจ่ะ
พิจารณา  ทัง้นี ้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และให้ถือวา่การตดัสินข องเทศบาลต าบลเป็น
เดด็ขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ   มิได้  รวมทัง้เทศบาล
ต าบล   จะพิจารณา ยกเลิกการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิง้
งาน  ไมว่า่จะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับกา รคดัเลือกหรือไมก็่ตาม  หากมีเหตท่ีุเช่ือได้วา่การเสนอราคา
กระท าการโดยไมส่จุริต  เชน่  การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา  หรือนิตบิคุคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน  เป็นต้น     
          6.6  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการประมลูซือ้ด้วยระบ บอิเล็กทรอนิกส์
วา่  ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาท่ี ได้รับการคดัเลื อกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา   ท่ีมีผลประโยชน์ร่ วมกนักบัผู้ มีสิทธิ
เสนอราคารายอ่ืน    หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ มีสิทธิเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์   ณ  วนัประกาศประมลูซือ้ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6   เทศบาลต าบลมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ มี
สิทธิเสนอราคาดงักลา่ว  และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน            

     7.  การท าสัญญาซือ้ขาย 
                    7.1  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ ค้า)  สามารถสง่มอบ 

สิ่งของได้  ครบถ้วนภายใน   5    วนัท าการของทางราชการ   นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้       เทศบาลต าบล
อาจจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ  แทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุ ในข้อ  1.4  ก็ได้ 

                    7.2  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของ 
ได้ครบถ้วนภายใน   5   วนัท าการของทางราชการ  หรือเทศบาลต าบลเห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็น
หนงัสือ  ตามข้อ  7.1   ผู้ชนะการประมลูซือ้ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ ขาย  ตามแบบ
สญัญาดงัระบใุนข้อ  1.4   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบั
ร้อยละ  5   ของราคาสิ่งของท่ีประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ เทศบาลต าบลยดึถือไ ว้ในขณะท า
สญัญา   โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้
 

/ (9)  (1) เงินสด 
 



(9) 
 

   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่เทศบาลต าบลขนุแก้ว  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญาหรือ 

ก่อนหน้านัน้  ไมเ่กิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
                            (3)  หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั  ดงัระบใุน 
ข้อ  1.5 (2) 
                            (4)  หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ  หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์   ท่ีได้รับอนญุาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนั   ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย   ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้หนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน ตา่ง ๆ   ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบ
หนงัสือค า้ประกนั   ดงัระบใุนข้อ 1.5 (2) 

    (5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนันีจ้ะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน  15   วนั   นบัถดัจากวนัท่ีคูส่ญัญาพ้นจาก 

ข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้แล้ว 
8. ค่าซือ้และการจ่ายเงนิ 

เทศบาลต าบล จะจา่ยเงินคา่ซือ้พสัด ุโดยแบง่ออกเป็น    1   งวด   ดงันี ้     
8.1  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  100   ของมลูคา่พสัดท่ีุซือ้   เม่ือผู้ขายได้สง่มอบพสัดใุห้ 

ครบถ้วนถกูต้องตามสญัญาซือ้ขาย  
           ***** 8.2  ผู้ ซือ้จะช าระราคาให้ผู้ขาย   เม่ือผู้ขายได้สง่มอบรถยนต์   และโอนทะเบียนให้กบัผู้ ซือ้แล้ว  

9.   อัตราค่าปรับ  
 คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขาย ข้อ 9   ให้คดิในอตัราร้อยละ 0.20 ของคา่ซือ้ตามสญัญา ตอ่วนั 

10.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาซือ้  

ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ 1.4  แล้วแตก่รณี    จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ี
เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่     1     ปี     -   เดือน    นบัถดัจากวนัท่ีผู้ ซือ้รับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบ
จดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน    7   วนั   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
           11.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

      11.1   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้   ได้มาจาก   เงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2558     การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือ  เทศบาลต าบล  ได้รับอนุมตัเิงินจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2558   แล้วเทา่นัน้ 

 
/ (10)  11.2  เม่ือเทศ... 

 
 
 



(10) 
 

11.2 เม่ือเทศบาลต าบล     ได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้ผู้ เป็นผู้ ขายและได้ตกลงซือ้สิ่ง 
ของตามการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ ซือ้จะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจาก
ตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู่   และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึง่เป็นผู้ ขายจะต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมพาณิชย์นาวี  ดงันี ้

(1) แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้า 
ทา่  ภายใน  7  วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ ขายสัง่  หรือซือ้ขายของจากตา่งประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียว   
กบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย   เว้นแตจ่ะได้รับอ นญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ 
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย  ซึง่ต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม (1)  หรือ  (2)   หรือผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย                  
วา่ด้วยการสง่เสริมพาณิชย์นาวี 

11.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึง่ได้ย่ืนเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอ่เทศ   
บาลต าบลแล้ว  จะถอนตวัออกจากการประมลูฯ  มิได้  และเม่ือได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน  ข้อ  4.8  (4) (5) (6)  และ (7)  
มิฉะนัน้  เทศบาลต าบลจะริบหลกัประกนัซองจ านวนร้อยละ  2.5  ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที  และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทัง้อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานได้  หากมีพฤตกิรรมเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

11.4   ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึง่เทศบาลต าบล      ได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลง 
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด   ดงัระบไุว้ในข้อ  7   เทศบาลต าบลจะริบหลกัประกนัซอง    หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทัง้จะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5  เทศบาลต าบล สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  

 
     เทศบาลต าบลขนุแก้ว 
 
  
 

            วนัท่ี    17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   
 
 
 



 
 



รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะพสัดุ 
 

ช่ือพสัด ุ  :   รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอยแบบอดัท้าย  
ขนาด      :   ความจไุมน้่อยกวา่  12  ลกูบาศก์เมตร  240  แรงม้า 
 

คุณลักษณะท่ัวไป      
                เป็นรถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย  แบบอดัท้าย  ระบบวาล์วมือโยก  ตวัรถชนิด  6  ล้อ  ล้อหน้าเด่ียว  
ล้อหลงัคู ่ ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล  มีก าลงัแรงม้าสงูสดุไมน้่อยกวา่  240  แรงม้า  ตอนหน้าเป็นหวัเก๋ง
สามารถบรรจพุนกังานได้ไมน้่อยกวา่  3  คน (รวมพนกังานขบัรถ)  ตอนท้ายหลงัเก๋งตดิตัง้ตู้บรรทกุขยะมลู
ฝอย  มีความจไุมน้่อยกวา่  12  ลกูบาศก์เมตร  ด้านท้ายตู้บรรจขุยะมลูฝอยตดิตัง้เคร่ืองอดัขยะมลูฝอย  
ท างานด้วยระบบไฮโดรลิค  ตดิตัง้ไฟสญัญาณวบัวาบสีเหลือง  1  ดวง  มีระบบสญัญาณไฟตา่ง ๆ  ตาม
กรมการขนสง่ทางบกก าหนด  และตามความจ าเป็นในการปฏิบตังิาน  ตวัรถและอปุกรณ์ทกุชนิดเป็น
ของใหม ่ ไมเ่คยใช้งานมาก่อน 
 

รถยนต์บรรทุก 
- เป็นรถยนต์บรรทกุหน้าสัน้  ชนิด  6  ล้อ  ล้อหน้าเด่ียว  ล้อหลงัคู ่ มีน า้หนกัรถรวมน า้หนกั

บรรทกุ (G.V.W.)  ได้  12,000  กิโลกรัม 
- เคร่ืองยนต์ดีเซล  6  สบู  4  จงัหวะ  มีก าลงัแรงม้าสงูสดุไมน้่อยกวา่  240  แรงม้า  ระบายความ

ร้อนด้วยน า้ 
- เคร่ืองยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภยั  ระดบัยโูร  3  เลขท่ี  มอก. 2315-2551 
- มีเกียร์เดนิหน้าไมน้่อยกวา่  5  เกียร์  และถอยหลงั  1  เกียร์ 
- เบรก  ระบบไฮดรอลิค  พร้อมมีเบรกขณะจอด 
- ระบบพวงมาลยัขวา  พร้อมไฮโดรลิคชว่ยผอ่นแรง 
- ตดิตัง้อปุกรณ์ประหยดัน า้มนั  โดยการน าน า้มนัผา่นความร้อนเพ่ือให้อณุหภมูิของน า้มนั

ขยายตวัก่อนเข้าป๊ัม  ตวัอปุกรณ์ประหยดัน า้มนัท าจากสแตนเลสเกรด  304 L  สามารถ
ประหยดัน า้มนัได้สงูสดุ  7-22  เปอร์เซ็นต์  สามารถทนความร้อนได้ดีและมีอายกุารใช้งานยืน
ยาว  โดยแนบหนงัสือแตง่ตัง้จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหนา่ย  มาแสดงในวนัย่ืนซอง  (โดยโรงงาน
ผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน  ISO) 

- ขนาดยางตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
- มีท่ีบงัแดดตดิตัง้ภายในหวัเก๋ง 
- ระบบไฟฟ้า  24  โวลท์   ใช้แบตเตอร่ี  12  โวลท์  ขนาดไมน้่อยกวา่  60  แอมป์/ชม.  จ านวน   2  

ลกู 
/ 2 –  มีระบบสญั... 

 
 
 
 



 
 
 

- มีระบบสญัญาณไฟตา่ง ๆ  ตามกรมการขนสง่ทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นขณะ
ปฏิบตังิาน 

 

ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย 
- ตู้บรรจขุยะมลูฝอย    รูปทรงเหล่ียมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจไุมน้่อยกวา่   12  

ลกูบาศก์เมตร 
- ตู้บรรจขุยะมลูฝอย    สว่นพืน้ท าด้วยเหล็กหนาไมน้่อยกวา่   4.5   มิลลิเมตร    ด้านข้างและ

ด้านบนท าด้วยเหล็กหนาไมน้่อยกวา่  3  มิลลิเมตร  ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการดาม
กระดกู 

- ระหวา่งตู้บรรจขุยะมลูฝอยกบัชดุเคร่ืองอดัขยะ      ขอบด้านข้างและด้านลา่งมียางกนัร่ัวซมึของ
น า้ 

- มีถงับรรจนุ า้ท่ีเหลือจากการอดัขยะมลูฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอยา่งดี  หนาไมน้่อยกวา่  3  
มิลลิเมตร  ด้านใต้ของถงัมีวาล์วเปิด - ปิด   ส าหรับถ่ายเทน า้เสียจากการอดัขยะมลูฝอย  

 

ชุดเคร่ืองอัดและคายขยะมูลฝอย 
- ตดิตัง้ภายในตู้บรรจขุยะมลูฝอย  แผน่ดนัขยะมลูฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน  หนาไมน้่อยกวา่  

3  มิลลิเมตร  ท างานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชัน้  เพ่ือท าการดนัขยะมลูฝอยออกจากถงั
บรรจ ุ

- แผน่ดนัขยะมลูฝอย  เคล่ือนท่ีโดยมีลกูเล่ือนทรงกลม  และมีท่ีส าหรับอดัจารบี  วิ่งเคล่ือนท่ีอยู่
ด้านข้าง  เพ่ือมิให้แผน่ดนัขยะต้องเสียดสีหรือสัมผสักบัตวัตู้บรรจขุยะ  และเม่ือเวลาดนัสดุ
จะต้องไมมี่สว่นใดย่ืนออกมาภายนอกรถ 

- แผงสไลด์  เคล่ือนท่ีโดยมีลกูเล่ือนทรงกลม  และมีท่ีส าหรับอดัจารบี  วิ่งเคล่ือนท่ีอยู ่ เพ่ือไมใ่ห้
เกิดการเสียดสีและยืดอายกุารใช้งาน 

 

ระบบไฮโดรลิค 
- ชดุไฮโดรลิคและป๊ัมไฮโดรลิคเป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน 
- ถงัน า้มนัไฮโดรลิคมีปริมาตรความจไุมน้่อยกวา่  50  ลิตร 
- สามารถผลิตแรงดนัสงูสดุไมน้่อยกวา่  2,500  ปอนด์/ตารางนิว้ 
- ก้านกระบอกไฮโดรลิคจะต้องท าการชบุแข็ง 
- คอนโทรลแผงดนัและคอนโทรลชดุท้ายเป็นแบบธรรมดา  

 
 
 

/ 3  การพ่นสี... 
 

 



การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
- การพน่สีภายนอก   พน่ด้วยสีรองพืน้อยา่งดีไมน้่อยกวา่    2   ชัน้   แล้วจงึพน่ทบัด้วยสีโพลียรีูเท

นอยา่งดี   ไมน้่อยกวา่  2  ชัน้ (สีจริงตามแตห่นว่ยงานก าหนด) 
- โรงงานผู้ผลิตสี  ต้องมีการรับรองมาตรฐาน  ISO  และน าเอกสารมาแสดงในวนัย่ืนซอง  และ

หนงัสือแตง่ตัง้ผู้แทนจ าหนา่ยจากโรงงานผู้ผลิตสี  มาแสดงในวนัย่ืนซอง  
- ท าการพน่สีกนัสนิม  บริเวณใต้ท้องรถและบงัโคลนหน้า-หลงั  อยา่งทัว่ถึง 
- เคร่ืองหมายและข้อความตามหนว่ยงานราชการก าหนด  

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
- ตดิตัง้สญัญาณไฟฉกุเฉินบนหลงัคาเก๋ง    จ านวน  1  ดวง 
- ยางอะไหลพ่ร้อมกงล้อ  ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต   จ านวน  1  ชดุ 
- เคร่ืองมือพร้อมแมแ่รงตามมาตรฐานผู้ผลิต  จ านวน  1  ชดุ 

 

เงื่อนไขการรับประกัน 
- ผู้จ าหนา่ยต้องมีการรับประกนัผลิตภณัฑ์เน่ืองจากการใช้งานตามปกต ิ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่  1  

ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

                            



 
แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซือ้ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

เรียน    ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ข้าพเจ้า……………………………………….…………….ตัง้อยูเ่ลขท่ี………………..… 
ถนน…………………………………….…..……….ต าบล/แขวง………………………………………………. 
อ าเภอ/เขต……………………….……..จงัหวดั……………….……………โทรศพัท์…………...…………….. 
โดย……………………………...…………………..ผู้ลงนามข้างท้ายนี ้  ได้พิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ  ในเอกสาร
การประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) เลขท่ี………….…….……… โดยตลอดและ
ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนัน้แล้ว รวมทัง้รับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนดและไม่
เป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ 
  2.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพสัด ุ รวมทัง้บริการ ซึง่ก าหนดไว้ในเอกสารประมลูซือ้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดบัท่ี รายการ  จ านวน ก าหนดส่งมอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
            3.   ค าเสนอนีจ้ะยืนอยูเ่ป็นระยะเวลา ………..…….วนั  นบัแตว่นัยืนยนัราคาสดุท้าย  และ

เทศบาลต าบลขนุแก้ว   อาจรับค าเสนอนี  ้    ณ   เวลาใดก็ได้ก่อนท่ี จะครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว   หรือ
ระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไปตามเหตผุลอนัสมควรท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วร้องขอ 
  4.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมลู ซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 

 
/ (2)  4.1  ท าสญัญา... 

 
 
 
 



 
(2) 

 

        4.1  ท าสญัญาตามแบบสญัญา ซือ้ขายแนบท้ายเอกสารกา รประมลู ซือ้ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบัเทศบาลต าบลขนุแก้ว   ภายใน……...…..วนั  นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือให้ไปท าสญัญา 
       4.2  มอบหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญา  ตามท่ีระบไุว้ในข้อ  7  ของเอกสารการประมลู
ซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ก่อนหรือในขณะท่ีได้ลงนามในสญัญาเป็นจ านวนร้อย
ละ……………  ของราคาตามสญัญาท่ีได้ระบไุว้ในใบเสนอราคานี ้      เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติาม
สญัญาโดยถกูต้องและครบถ้วน 
   หากข้าพเจ้าไมป่ฏิบตัใิห้ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในข้างต้นนี ้    ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลต าบลขนุ
แก้วริบหลกัประกนัซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนั   รวมทัง้ยินดีชด ใช้คา่เสียหายใดท่ีอาจมีแก่
เทศบาลต าบลขนุแก้ว     และเทศบาลต าบลขนุแก้วมีสิทธิจะยกเลิกการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
  5.  ข้าพเจ้ายอมรับวา่ เทศบาลต าบลขนุแก้ว ไมมี่ความผกูพนัท่ีจะรับ ค าเสนอนี  ้  รวมทัง้ไมต้่อง
รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยใด ๆ    อนัอาจเกิดขึน้ในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
  6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา  เชน่  ตวัอยา่ง  (Sample) แคตตาล็อก   แบบรูป
รายการละเอียด      คณุลกัษณะเฉพาะ   (Specifications)    ซึง่ข้าพเจ้าได้สง่ให้แก่ เทศบาลต าบลขนุแก้ว  
ข้าพเจ้ายินยอมให้เทศบาลต าบลขนุแก้วไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  ส าหรับตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไมใ่ช้แล้ว   ซึง่เทศบาลต าบลขนุแก้ว คืนให้    ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้อง
คา่เสียหายใด ๆ    ท่ีเกิดขึน้กบัตวัอยา่งนัน้ 
  7.  เพ่ือเป็นหลกัประกนัในก ารปฏิบตัโิดยถกูต้องตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผกูพนั
แหง่ค าเสนอนี ้ข้าพเจ้าขอมอบ…………………………………………………………………..………………. 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัซองเป็นจ านวนเงิน…………………....…………….บาท    มาพร้อมกนันี ้
  8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ  ท่ีได้ย่ืนในการประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นีโ้ดย
ละเอียดแล้ว  และเข้าใจดีวา่เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ไมต้่องรับผิดชอบใด ๆ  ในความรับผิดพลาด  หรือตกหลน่ 

                         
            

    / (3)  9. การประมลู.../ 
 

 
 
 
 
 
 



(3) 
 

  9. การประมลูซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นีไ้ด้ย่ืนเสนอโดยบริสทุธ์ิยตุธิรรม     และปราศจากกลฉ้อ
ฉล  หรือการสมรู้ร่วมคดิกนัโดยไมช่อบด้วยกฎหมายกบับคุคลใดบคุคลหนึง่   หรือหลายบคุคล     หรือกบัห้าง
หุ้นสว่น   บริษัทใด ๆ   ท่ีได้ย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 

                    เสนอมา   ณ    วนัท่ี ………..เดือน………………..พ.ศ…………… 
 
               ลงช่ือ…………………….…………………………. 
          (………………………………………………) 
         ต าแหนง่……………………………………………… 

                                                                        ประทบัตรา   (ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือแสดงเงือ่นไขการซ้ือและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

  หนงัสือแสดงเง่ือนไขน้ี  เป็นหนงัสือท่ีจดัท าข้ึนเป็น 3  ฝ่าย     ระหวา่ง     เทศบาลต าบลขุนแก้ว      
โดย ......................................................................ซ่ึงต่อไปน้ี  เรียกวา่  “ผูรั้บบริการ”   บริษทั  พนัธวณิช  จ  ากดั
โดย........................................................................ ซ่ึงต่อไปน้ี  เรียกวา่   “ ผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์”   
ฝ่ายหน่ึง   และ ....................................................................................................................................................   
โดย........................................................................ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่   “ผู้ค้า”   อีกฝ่ายหน่ึง       

 
ทั้ง   3   ฝ่ายตกลงยนิยอมรับเง่ือนไข  และ  วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประมูลดว้ยระบบอิเล็ก  - 

ทรอนิกส์    ดงัน้ี 
 

  1. วตัถุประสงค์และขอบเขต   
     ผูรั้บบริการ    ประสงคจ์ะเปิดท าการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายละเอียดขอ้ 

ก าหนดในประกาศของเทศบาลต าบลขนุแกว้    เร่ือง   การประมูลซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตนั  
6  ลอ้  แบบอดัทา้ยฯ      เลขท่ี e- 1/2558  ลงวนัท่ี  17  สิงหาคม  2558   และผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงคจ์ะใหบ้ริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์         โดยตกลงด าเนินการตาม
รายละเอียดกฎเกณฑใ์นการใหบ้ริการตามประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   เร่ือง    หลกัเกณฑก์าร
ซ้ือและการจา้งโดยการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ลงวนัท่ี    30  กนัยายน   2553  และ ประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   เร่ือง    หลกัเกณฑก์ารซ้ือและการจา้งโดยการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบบัท่ี  2)   ลงวนัท่ี    20  กนัยายน   2555      

     และผูค้า้มีความประสงคจ์ะเขา้เสนอราคาตามรายละเอียดขอ้ก าหนดหรือประกาศของ  
เทศบาลต าบลขนุแกว้   เร่ือง    การประมูล ซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ลอ้  แบบอดัทา้ยฯ   
เลขท่ี e- 1/2558  ลงวนัท่ี  17  สิงหาคม  2558   และยนิยอมปฏิบติัตามประกาศ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินขา้งตน้      

2. ข้อก าหนดอืน่  
   2.1  หน้าทีข่องผู้ค้าทีเ่ข้าร่วมประมูล 

       ผูค้า้ซ่ึงไดล้งนามในหนงัสือสัญญาฉบบัน้ี  จะตอ้งเสนอราคาประมูลฯ ผา่น
ระบบ 

อินเตอร์เน็ต  และเม่ือเสนอราคาแลว้จะไม่สามารถถอนการประมูลฯ  ได ้
       ผูค้า้ตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ  (Log  in)  ในก าหนดเวลาการประมูลฯ  (ยกเวน้กรณี
มี 

เหตุสุดวสิัย  ใหท้  าหนงัสือช้ีแจงมายงัผูรั้บบริการ)     และหากผูค้า้ไม่ท าการเขา้สู่ระบบใหผู้รั้บบริการ
ด าเนินการยดึหลกัประกนัท่ีผูรั้บบริการก าหนดใหมี้ในการเขา้เสนอราคาจากผูค้า้ 
 

/ (2) 2.2  ค่าธรรมเนียม... 



(2) 
 

2.2   ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 
         ผูค้า้ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากผูรั้บบริการใหเ้ป็นผูช้นะการประมูลฯ  ตอ้งจ่าย

ช าระ 
ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ  ใหก้บัผูใ้หบ้ริการเป็นจ านวนเงิน ............................... บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แลว้) โดยจ่ายช าระงวดเดียวภายใน   30   วนันบัแต่ไดรั้บใบแจง้หน้ีจากผูใ้หบ้ริการ 
  ทั้ง  3   ฝ่าย     ไดรั้บทราบและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ความและเง่ือนไขทุกประการตาม
หนงัสือ 
ฉบบัน้ีรวมถึงเอกสารแนบทั้งหมด  จึงไดล้งนามพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั   (ถา้มี)  ไวเ้ป็นหลกัฐานใน
เอกสารฉบบัน้ี   และขอตอบรับการเขา้ร่วมการประมูลฯ   ในวนัและเวลาดงักล่าว 
 
 
 

ลงนาม…………………………………….ผูรั้บบริการ 
           (                                                       ) 
 
 
ลงนาม……………………………………..ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางฯ 
           (                                                        ) 
  
 
ลงนาม……………………………………...ผูค้า้ 
           (                                                         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสญัญาซ้ือขาย 
 

                  สัญญาเลขที ่  …....…./2558     
 

    สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึน ณ ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแกว้ ต าบลขนุแกว้  อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม   เม่ือวนั ……..เดือน…………………พ.ศ.…….…ระหวา่ง เทศบาลต าบลขนุแกว้  โดย นายสมศกัด์ิ 
เอ่ียมพินพนัธ์ุ  ต าแหน่ง  นายกเทศบาลต าบลขนุแกว้  ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ "ผูซ้ื้อ" ฝ่ายหน่ึง กบั  
............................................................... ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ     ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั
........................................มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่............หมู่ท่ี.........ต าบล......................อ าเภอ......................    
จงัหวดั..........................โดย  .................................................................................. ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติ
บุคคล     ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั....................................................    
ลงวนัท่ี.................................................และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี………………….………....….……… 
แนบทา้ยสัญญาน้ี  ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่   " ผูข้าย "   อีกฝ่ายหน่ึง 

 

   คู่สัญญา ไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อ 1.   ข้อตกลงซ้ือขาย 
                       ผูซ้ื้อตกลงซ้ือและผูข้ายตกลงขายรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตนั  6 ลอ้ แบบอดัทา้ย 
ตูบ้รรทุกมูลฝอย มีน ้าหนกัรถรวมน ้าหนกับรรทุก  (G.V.W) ได ้ 12,000 กิโลกรัม เป็นเคร่ือง  ยนตดี์เซลก าลงั
แรงมา้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 240 แรงมา้ ตูบ้รรจุขยะมูลฝอยมีขนาดบรรจุของตูไ้ม่นอ้ยกวา่ 12  ลูกบาศกเ์มตร  ชุด
อดัทา้ยท างานดว้ยระบบไฮดรอลิค  สามารถผลิตแรงดนัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่  2,500  ปอนดต่์อตารางน้ิว  มีโคม
ไฟสัญญาณวบัวามสีเหลือง 1 ดวง จ านวน  1 คนั รายละเอียดตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลกัษณะเฉพาะและราคาท่ีเหมาะสมในการซ้ือก าหนด 
เป็นราคาทัง้สิน้ ……………………..บาท  
(……….......………………………………………………………...)     ซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวน 
………………….บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว 
 

            ผู้ขายรับรองวา่สิ่งของท่ีขายให้ตามสญัญานีเ้ป็นของแท้  ของใหม ่ ไมเ่คยใช้งานมาก่อน  ไม่
เป็นของเก่าเก็บ  และมีคณุภาพและคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญา  

           ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจทดลอง  ผูข้ายรับรองวา่เม่ือตรวจทดลองแลว้
ตอ้งมีคุณภาพและคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวด้ว้ย 
 

(ลงช่ือ)..…………………………………ผูซ้ื้อ                (ลงช่ือ)…………………………….ผูข้าย 

                       (นายสมศกัด์ิ  เอ่ียมพินพนัธ์ุ) 
 (ลงช่ือ)..…………………………………พยาน               (ลงช่ือ)……………………………..พยาน 

(นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                             (นางนิรมล   จิณณวาโส) 



(2) 
 ข้อ 2.  เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
  เอกสารแนบทา้ยสัญญาดงัต่อไปน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  
  2.1 ผนวก 1    ส าเนาใบเสนอราคา                                                    จ านวน              หนา้ 
  2.2 ผนวก 2    ส าเนาบนัทึกหลกัฐานการต่อรองราคา                         จ านวน              หนา้ 
  2.3 ผนวก 3    ส าเนาประกาศประมูลซ้ือฯ                                        จ านวน              หนา้ 
  2.4 ผนวก 4    ส าเนาเอกสารประมูลซ้ือฯ                                           จ านวน             หนา้ 
                        2.5 ผนวก  5                                                                                    จ านวน             หนา้ 
                        2.5 ผนวก  6                                                                                    จ านวน             หนา้ 
                        2.5 ผนวก  7                                                                                    จ านวน             หนา้ 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาท่ีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี  ้ ให้ใช้ข้อความใน
สญัญานีบ้งัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยัของผู้
ซือ้ 
 

 ข้อ 3.  การส่งมอบ 

             ผูข้ายจะส่งมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาใหแ้ก่ผูซ้ื้อ      ณ    ส านกังานเทศบา ลต าบล
ขนุแกว้  ภายในวนัท่ี ……..…เดือน…………………พ.ศ…….….ใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 1 และขอ้ 2   แห่งสัญญาน้ี พร้อมทั้งหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพนัผกูโดยเรียบร้อย  
  การส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ี ไม่วา่จะเป็นการส่งมอบเพียงคร้ังเดียวหรือส่งมอบหลายคร้ัง 
ผูข้ายจะตอ้งแจง้ก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยท าเป็นหนงัสือน าไปยืน่ต่อผูซ้ื้อ  ณ  ส านกังานเทศบาล
ต าบลขนุแกว้  ในเวลาราชการ   ก่อนวนัส่งมอบไม่นอ้ยกวา่   3   วนัท าการ 
 ข้อ 4.  การตรวจรับ 

  เม่ือผูซ้ื้อไดต้รวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบ และเห็นวา่ถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาแลว้ ผู ้ ซ้ือจะออก
หลกัฐานการรับมอบไวใ้ห ้ เพื่อผูข้ายน ามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรับเงินค่าส่ิงของนั้น  
  ถา้ผลของการตรวจรับปรากฏวา่   ส่ิงของท่ีผูข้ายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาขอ้ 1 ผูซ้ื้อทรงไว้
ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับส่ิงของนั้น ในกรณีเช่นวา่น้ี ผูข้ายตอ้งรีบน าส่ิงของนั้นกลั บคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
และน าส่ิงของมาส่งมอบใหใ้หม่ หรือตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามสัญญาดว้ยค่าใชจ่้ายของผูข้ายเอง  และ
ระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดงักล่าว  ผูข้ายจะน ามาอา้งเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือ
ลดค่าปรับไม่ได ้

(ลงช่ือ)..…………………………………ผูซ้ื้อ                (ลงช่ือ)…………………………….ผูข้าย 

                       (นายสมศกัด์ิ  เอ่ียมพินพนัธ์ุ) 
 

(ลงช่ือ)..…………………………………พยาน               (ลงช่ือ)……………………………..พยาน 
(นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                             (นางนิรมล   จิณณวาโส) 



 (3) 
  ในกรณีท่ีผู้ขายสง่มอบสิ่งของถกูต้องแตไ่มค่รบจ านวน หรือสง่มอบครบจ านวนแตไ่มถ่กูต้อง
ทัง้หมด ผู้ ซือ้จะตรวจรับเฉพาะสว่นท่ีถกูต้อง โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะสว่นนัน้ก็ได้ (ความในวรรค
สามนี ้จะไมใ่ช้บงัคบัในกรณีท่ีผู้ ซือ้ต้องการสิ่งของทัง้หมดในคราวเดียวกนั หรือการซือ้สิ่งของท่ีประกอบเป็น
ชดุหรือหนว่ย    ถ้าขาดสว่นประกอบอยา่งหนึง่อยา่งใดไปแล้ว จะไมส่ามารถใช้งานได้โดยสมบรูณ์ ) 

 ข้อ 5.  การช าระเงิน 

  ผูซ้ื้อตกลงช าระเงินค่าส่ิงของตามขอ้ 1 ใหแ้ก่ผูข้าย เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บมอบส่ิงของตามขอ้  4  ไว้
โดยครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 6.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูข้ายยอมรับประกนัความช ารุดบกพร่อง หรือขดัขอ้งของส่ิงของตามสัญญาน้ีเป็นเวลา …1…
ปี  …-…เดือน นบัแต่วนัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บมอบ โดยภายในก าหนดเวลาดงักล่าว หากส่ิงของตามสัญญาน้ีเกิดช ารุด
บกพร่องหรือขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ ผูข้ายจะตอ้งจดัการซ่อมแซมหรือแกไ้ขใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน.....7....วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูซ้ื้อ   โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ   ทั้งส้ิน 
 ข้อ 7.  หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 
             ในขณะท าสัญญาน้ี ผูข้ายไดน้ าหลกัประกนัเป็น………………..…………….……………..

เป็นจ านวนเงิน ……………...……..บาท (………………………………..………….…..………….……….) 
ซ่ึงเท่ากบัร้อยละหา้  (5%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตาม
สัญญาน้ี 
  หลกัประกนัท่ีผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึง่ ผู้ ซือ้จะคืนให้เม่ือผู้ขายพ้นจากข้อผกูพนัตาม
สญัญานีแ้ล้ว 

 ข้อ 8.  การบอกเลกิสัญญา 
  เม่ือครบก าหนดส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ีแลว้  ถา้ผูข้ายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายใหแ้ก่
ผูซ้ื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบจ านวน ผูซ้ื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได ้
  ในกรณีท่ีผูซ้ื้อใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ื้อมีสิทธิริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผู ้
ออกหนงัสือค ้าประกนัตามสัญญา ขอ้ 7    เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้แลว้แต่ผูซ้ื้อจะ
เห็นสมควรและถา้ผูซ้ื้อจดัซ้ือส่ิงของจากบุคคลอ่ืนเตม็จ านวนหรือเฉพาะจ านวนท่ีขาดส่ง แลว้แต่กรณี  ภายใน
ก าหนด…………เดือน  นบัแต่วนับอกเลิกสัญญา   ผูข้ายจะตอ้งชดใชร้าคาท่ีเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาน้ีดว้ย 
 ข้อ 9.  ค่าปรับ 

  ในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญา ขอ้ 8     ผูข้ายจะตอ้งช าระค่าปรับใหผู้ ้
ซ้ือ 

 (ลงช่ือ)..…………………………………ผูซ้ื้อ                (ลงช่ือ)…………………………….ผูข้าย 
 

  (ลงช่ือ)..…………………………………พยาน               (ลงช่ือ)……………………………..พยาน 



 (4) 
เป็นรายวนั  ในอตัราร้อยละศูนยจุ์ดสอง (0.20%)   ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ   นบัแต่วนัถดัจากวนั
ครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวนัท่ีผูข้ายไดน้ าส่ิงของมาส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อจนถูกตอ้งครบถว้น 
  การคิดค่าปรับในกรณีส่ิงของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกนัเป็นชุด   แต่ผูข้ายส่งมอบเพียง
บางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป    ท าใหไ้ม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์    ใหถื้อวา่ยงั
ไม่ไดส่้งมอบส่ิงของนั้นเลย   และใหคิ้ดค่าปรับจากราคาส่ิงของเตม็ทั้งชุด 
  ในระหวา่งท่ีผูซ้ื้อยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูซ้ื้อเห็นวา่ผูข้ายไม่อาจปฏิบติัตาม
สัญญาต่อไปได ้  ผูซ้ื้อจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา   และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผูอ้อกหนงัสือ
ค ้าประกนัตามสัญญา   ขอ้  7   กบัเรียกร้องใหช้ดใชร้าคาท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา   ขอ้  8     วรรค
สอง ก็ได ้และถา้ผูซ้ื้อไดแ้จง้ขอ้เรียกร้องใหช้ าระค่าปรับไปยงัผูข้ายเม่ือครบก าหนดส่งมอบแลว้ ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ี
จะปรับผูข้ายจนถึงวนัท่ีบอกเลิกสัญญาไดอี้กดว้ย 
 ข้อ 10. การรับผดิชดใช้ค่าเสียหาย 

  ถา้ผูข้ายไม่ปฏิบติัตามสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ผูซ้ื้อแลว้  ผูข้ายตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยส้ินเชิง ภายในก าหนด    30   วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากผูซ้ื้อ 
 ข้อ 11. การขอขยายเวลาส่งมอบ 

  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิัย หรือเหตุใดๆ อนัเน่ืองมาจากความผดิหรือความบกพร่องของฝ่ายผูซ้ื้อ 
หรือจากพฤติกรรมอนัใดอนัหน่ึงซ่ึงผูข้ายไม่ตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายเป็นเหตุใหผู้ข้ายไม่สามารถส่งมอบ
ส่ิงของตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได ้ผูข้ายมีสิทธิขอ ขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของด
หรือลดค่าปรับได ้โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าวพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือใหผู้ซ้ื้อทราบภายใน 
15 วนั นบัแต่วนัท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 
  ถา้ผูข้ายไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูข้ายไดส้ละสิทธิเรียกร้องใน
การท่ีจะขอขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน เวน้แต่กรณีเหตุ
เกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของฝ่ายผูซ้ื้อ  ซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้  หรือผูซ้ื้อทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้  
           การขยายเวลาท าการตามสญัญา   หรือของดหรือลดคา่ปรับตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจของ
ผู้ ซือ้ท่ีจะพิจารณา 
                       สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั   มีข้อความถกูต้องตรงกนั  คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว     จงึได้ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี)    ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานและ
คูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละฉบบั 

(ลงช่ือ)..…………………………………ผูซ้ื้อ                (ลงช่ือ)…………………………….ผูข้าย 

                       (นายสมศกัด์ิ  เอ่ียมพินพนัธ์ุ) 
 

(ลงช่ือ)..…………………………………พยาน               (ลงช่ือ)……………………………..พยาน 
(นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                             (นางนิรมล   จิณณวาโส)  



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 
О 1.  ในกรณทีีผู้่เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 О (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญั  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
                   - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                       จ านวน...............แผน่ 
      - บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  และผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี)    จ านวน...............แผน่ 
 О (ข)  บริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชน  จ ากดั 
      - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                       จ านวน................แผน่ 
      - หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                               จ านวน................แผน่ 
      - บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อ านาจควบคุม  (ถา้มี)   จ านวน................แผน่ 
      - บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่                                                              จ านวน................แผน่ 
 

О 2.  ในกรณทีีผู้่เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

 О (ก) บุคคลธรรมดา 
      - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น                                  จ านวน...............แผน่ 
 О (ข) คณะบุคคล 
      - ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน                           จ านวน...............แผน่ 
      - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน                     จ านวน...............แผน่ 
 

О 3.  ในกรณทีีผู้่เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  

      - ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้                                                จ านวน................แผน่ 
 О (ก) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
      - บุคคลสัญชาติไทย 
        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                                               จ  านวน................แผน่ 
      - บุคคลท่ีมิใชส้ัญชาติไทย 
           ส าเนาหนงัสือเดินทาง                                                              จ านวน................แผน่ 
 О (ข)  ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นนิติบุคคล 
         หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
              - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                    จ านวน................แผน่ 
              - บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  และผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน...............แผน่ 
                        บริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชน  จ ากดั 
              - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                     จ านวน...............แผน่ 



              - หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                             จ  านวน..............แผน่ 
              - บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน..............แผน่ 
              - บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่                                                            จ านวน..............แผน่ 
 

О 4.  อืน่ ๆ (ระบุ) 

 О  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์                                                           จ านวน.................แผน่ 
 О  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  จ านวน.................แผน่ 
 О  ส าเนาหนงัสือแสดงการจดทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                ของกรมบญัชีกลางฯ                                                                    จ านวน.................แผน่ 
 О  ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง                                           จ  านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการยืน่ขอ้เสนอการ
ประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                               (ลงช่ือ)..............................................................ผูเ้สนอราคา 
                                                                          (..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  2   
 

О (1)  แคต็ตาล็อกและรูปแบบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ                            จ  านวน................แผน่ 

 (2)  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์         จ านวน................แผน่ 
       โดยการลงนามพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 
 (3) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย                                 จ  านวน ................แผน่ 
      ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
О (4) หลกัประกนัซอง    (ตามขอ้ 5)                                                                   จ านวน................แผน่ 

О (3)  แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์                    จ  านวน................แผน่ 

О (4)  อ่ืน ๆ (ถา้มี)                                           

        О…………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
        О…………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
      О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
      О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการยืน่ขอ้เสนอการ
ประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                               (ลงช่ือ)..............................................................ผูเ้สนอราคา 
                                                                          (..............................................................) 
 

 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการจดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ลอ้  แบบอดัทา้ย ฯ 
 

 
(ลงช่ือ)...............................................ประธานกรรมการ 
           
 

(ลงช่ือ)................................................กรรมการ   (ลงช่ือ)................................................กรรมการ 

 
 
 



แบบ ป.ป.ช. 1 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 
1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อรถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ล้อ  แบบอดัท้าย  ตู้บรรทกุมลูฝอย  มีน า้หนกั 

      รถรวมน า้หนกับรรทกุ (G.V.W) ได้  12,000  กิโลกรัม  เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลก าลงัแรงม้าสงูสดุไมน้่อยกวา่  240   
      แรงม้า  ตู้บรรจขุยะมลูฝอยมีขนาดบรรจขุองตู้ไมน้่อยกวา่  12  ลกูบาศก์เมตร  ชดุอดัท้ายท างานด้วยระบบไฮ 

      ดรอลคิ  สามารถผลติแรงดนัสงูสดุไมน้่อยกวา่  2,500  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้  มีโคมไฟสญัญาณวบัวามสเีหลอืง  
      1  ดวง   จ านวน   1   คนั    

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
  

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  2,800,000.00 บาท 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  7  สิงหาคม  2558  เป็นจ านวนเงิน  2, 800,000.00 บาท 
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)  รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ลอ้  แบบอดัทา้ยฯ   
                           ราคา   2,800,000.00   บาท 
    

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    4.1  ใบเสนอราคา  บริษัท  เจริญธนาธิปคาร์  จ ากัด   
    4.2  ใบเสนอราคา  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ที.พี.แอล  ธานี  
    4.3  ใบเสนอราคา  วรรณพร  ซัพพลาย  จ ากัด 
    4.4  รายงานผลการก าหนดราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาที่เหมาสมในการซื้อ 
 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.......-.......... 
    5.1 นายนรบดี          ขยันหา   
   5.2  นางพัทธนันท์      เกาสังข์ 
    5.3  นางสาววิชชุรัตน์  ศรจิตต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 



 



 



 
 



 
 



แผนด าเนินการแต่ละข้ันตอนของการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  (e-Auction) 
หน่วยงาน    :   เทศบาลต าบลขนุแกว้ 

โครงการ      :   จดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตนั  6  ลอ้  แบบอดัทา้ยฯ  
ตลาดกลาง  :   บริษทั   พนัธวณิช   จ  ากดั 

การด าเนินงาน วนั /  เดือน /  ปี ก าหนดเวลา 
1.  ประกาศการประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิคส์   (7 วันท าการ)  
     ทางเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบญัชีกลาง 
     และเว็บไซต์ของสว่นราชการ 

17  สงิหาคม  2558 
ถึง 

26  สงิหาคม  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

2.  ซือ้เอกสารการประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิคส์    (7 วัน) 17  สงิหาคม  2558 
ถึง 

26  สงิหาคม  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

3.  ช่วงเว้นวรรคให้ผู้ประกอบการท าการค านวณราคา  และจดั  
     เตรียมเอกสารในการยื่นเสนอในด้านเทคนิคฯ 
                                        (ห่างจากประกาศ   5   วันท าการ) 

27  สงิหาคม  2558 
ถึง 

2  กนัยายน  2558 

 
“เว้นวรรค” 

4.  ผู้ประกอบการยื่นเอกสารหลกัฐานแสดงคณุสมบตัิ  ยื่นอิเลก็-  
     ทรอนิกส์ พร้อมหลกัประกนัซอง                     
                                                  

 
3  กนัยายน  2558 

09.00  น. 
ถึง 

10.00  น. 
5.  คณะกรรมการประมลูระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-auction) ท า 
     การพิจารณาคดัเลอืกผู้ประกอบการท่ียื่นเอกสารหลกัฐาน 
     เพื่อพิจารณาคณุสมบตัิฯ 

4  กนัยายน  2558 
ถึง 

8  กนัยายน  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

6.  ประกาศรายช่ือผู้ ค้าที่ผา่นการคดัเลอืก       และประกาศทาง 
     เว็บไซต์    www.gprocurement.go.th    ของกรมบญัชีกลาง 
     และเว็บไซต์ของสว่นราชการ 
 

 
8  กนัยายน  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

(08.30 น. เป็นต้นไป) 

7.  ทัง้  3   ฝ่าย   ลงนามในหนงัสอืแสดงเง่ือนไขการประมลู  
9  กนัยายน  2558 

ตลาดกลางก าหนดวนัในการ
ด าเนินการ 8.  ผู้ ค้าเข้ารับการอบรมการประมลู  และทดลองการประมลูด้วย 

     ตนเอง 
9.  ประมลูจริงด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  (e-Auction) 
 

11  กนัยายน 2558 13.30  น. 
ถึง 

14.00   น. 
10.  ผู้ ค้ายืนยนัราคาประมลูสดุท้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ตรง 
       ไปยงั  บริษัท  พนัธวณิช   จ ากดั  ทนัทีที่ปิดตลาดกลางการประมลู 
11.ตลาดกลาง  รายงานผลการประมลูตอ่เจ้าของโครงการ 

 
 
 
 

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


ใบรับหลักประกันซอง 

ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว 

                                วนัท่ี  3   เดือน  กนัยายน    พ.ศ. 2558 

          เจ้าหน้าท่ีการเงินได้รับหลกัประกนัซองโครงการจดัซือ้รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอย ขนาด  6  ตนั  6  ล้อ  
แบบอดัท้ายฯ        โดย   

เงินสด 
เช็คธนาคารสัง่จา่ยให้แก่  “เทศบาลต าบลขนุแก้ว” 
เช็คธนาคาร…………………………………………………….……………………………….…… 
สาขา......................................... เลขท่ี…………….…………ลงวนัท่ี……………………….……. 
หนงัสือค า้ประกนัธนาคาร……………………………………..สาขา……………....……………… 

             เลขท่ี.................................................................... ลงวนัท่ี……………...………………..……… 
หนงัสือค า้ประกนั…………………………………………….เลขท่ี………………………………... 
ลงวนัท่ี……………………………………………………………………………….………………. 
พนัธบตัรรัฐบาลไทย  เลขท่ี.…………………………………………….………………………..…. 
ลงวนัท่ี…………………………………………………………………………….……………..….. 
…………………………….…………………………………………….……..……………………. 
..........…………………………………………………………………………….…..…………….. 
เป็นจ านวนเงิน   140,000.00   บาท  (-หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน-) 

เพ่ือเป็นหลกัประกนัซองให้กบั  เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ในการย่ืนเสนอการประมลูซือ้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในครัง้นี ้

จาก…………………………………………………………………………………………………………. 
 
       (ลงช่ือ)……………………………………. 
                 (                                                  ) 
                           ต าแหนง่  .................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้าพเจ้าได้รับหลกัประกนัซองและหลกัฐานคืนไปเรียบร้อย   เม่ือวนัท่ี…………………………. 
                (ลงช่ือ)……………………………………. 
                           (…………..…………..………….) 
                     บริษัท/ห้าง……………………………………. 
                 ประทบัตรา  (ถ้ามี)  


