
 
 

 
  

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลนาคา 
เรือ่ง    ประกวดราคาซือ้ รถบรรทกุขยะมลูฝอยแบบอดัทาย  ดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส   

----------------------------------------------------------------------------- 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง มีความประสงคจะประมูลซ้ือ
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โครงจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย  ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 130 แรงมา มี
ปริมาตรความจุไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 1 คัน (พรอมเครื่องมือและอุปกรณประจํารถ) อุปกรณทุกชนิด
เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน วงเงินงบประมาณ  2,200,000 บาท (สองลานสองแสนบาทถวน) ตามรายละเอียด
แนบทายเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E 1/2556 

ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลซ้ือดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7 
  ๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
  5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหารสวน
ตําบลนาคา 
  6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือ
ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  8.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement :e-GP)ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ 
 9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท 
คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  
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 กําหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวันที่ 19มิถุนายน  2556 เวลา 13.30-14.00  น.  ณ 
สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินระดับอําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง และ  ประกาศรายชื่อผูมิสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 20มิถุนายน 2556  
และกําหนดประมูลราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ในวันที่ 26มิถุนายน  2556  เวลา 13.00-13.30 น. 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,๐๐๐.- บาท  (-หาพันบาทถวน-)ไดที่องคการ-
บริหารสวนตําบลนาคาระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 6มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 077- 874049  ตอ 105  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็ปไซตwww.naka.go.thและเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 

 
           ประกาศ  ณ  วนัที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2556 

                      
      (นายพลาวุธ   จางทอง) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประมลูซือ้ดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส  เลขที ่ E 1/2556 



โครงจดัซือ้รถบรรทกุขยะมลูฝอยแบบอดัทาย 
ตามประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลนาคา  อาํเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง 

ลงวนัที ่ 27 พฤษภาคม 2556 
----------------------------------------- 

  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงคจะ
ประมูลซ้ือโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย วงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท (สองลานสองแสน
บาทถวน)มีรายละเอียดดังนี้  
                       จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ตัวรถชนิด 6 ลอ ลอหนาเดี่ยว ลอหลังคู ขับเคล่ือนดวย
เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนหนาเปนหัวเกงสามารถบรรจุพนักงานไดไมนอย
กวา 3 คน  (รวมพนักงานขับรถ) ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรจุขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 6 ลบ.เมตร 
ดานทายตูบรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิด ผลิตประกอบจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 901-2552 (ISO 9001: 2008) ในขอบขายการออกแบบและการพัฒนา การ
ผลิตและการซอมบํารุงตัวถังยานพาหนะ ติดตั้งไฟสัญญาณ วับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบไฟตาง ๆตามกรมขนสง
ทางบกกําหนดและตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อตองเปนของแทของใหมไมเคยใชงานมากอน
ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที่และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซ้ือ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
1.3แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(สัญญา 3 ฝาย) 
1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 
       (1) หลักประกันซอง  
      (2) หลักประกันสัญญา 
1.6 บทนิยาม 
      (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
     (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
     (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
     (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
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2 . คุณสมบัติของผูเสนอราคา  



2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

2.3   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลซ้ือดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 

 

2.4   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา  นั้น 
  2.5ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหาร
สวนตําบลนาคา 
2. 6  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือผูผลิตรถยนตมา
แสดงดวย 
2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 2.8บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement :e-GP)ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ 
                       2.9   คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน  2 สวน  คือ 
3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ        จด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
        (ข) บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ         จด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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                           (3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 
                           (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี)  พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1ทั้งหมดที่ไดยื่น  ตามแบบในขอ1.7(1) 

  3.2   สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง  ลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี) 
   (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (3) หลักประกันซอง ตามขอ  5 
   (4) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   (5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

4. การเสนอราคา 
4.1   ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2   ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  90 วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
  4.3   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของรถ ไปพรอมเอกสารสวนที่  1 และสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ อบต.จะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ  e-Auction  มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูยื่น
ขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ  e – Auction  ตรวจสอบภายใน 5 วัน 
                      4.4  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงดวย
แลว โดยผูเสนอราคา จะตองเสนอราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู
เสนอราคา จะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
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                          4.5  กอนยื่นประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและ
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจ เอกสารประมูลซ้ือ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอการประมูลซ้ือ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 4.6    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E 1/2556 ” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       ในวันที่  19
มิถุนายน 2556  ตั้งแตวันที่  13.30-14.00 น.  ณ สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินระดับอําเภอสุขสําราญ   จังหวัดระนอง 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.7(1) ณ  วันประกาศ
ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงค
จะเสนอราคารับทราบแลว 

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ 1.7(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลซ้ือดวยอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการ
จังหวัดภายใน  3  วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการ
จังหวัดใหถือเปนที่สุด 
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หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา  กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ  จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต
ตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะส่ัง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน เวลา  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหมโดยแจงใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯเพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา สถานที่ 
ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว(User ID) และรหัสผาน 
(Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
  (2) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวม อบต.และผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
                         (3) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน ที่ 2,200,000 บาท 
                         (4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวย
แลว 
  รูปแบบการประมูล 
                                      ประมูลแบบปดราคา(Sealed Bid Auction ) เปนการประมูลแขงขันเสนอราคาต่ําสุดและไมมี
การเสนอราคาขั้นต่ํา โดยหนาจอของผูคาจะไมมีการแสดงรหัสของผูคาทุกราย จะแสดงราคาเฉพาะของผูคาเอง
เทานั้นถาราคาที่เสนอเขาสูระบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนราคาต่ําสุดจะปรากฏเปนสัญลักษณคอน 
                              ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลนาคา ทรงไวซ่ึงสิทธิในการกําหนดวิธีการประมูลภายหลังจากที่ได
รับทราบรายชื่อผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกแลว โดยจะแจงใหผูผานการคัดเลือกทราบกอนการเสนอราคา ดังนี้  
                                  - กรณีที่มีผูเสนอราคาผานการคัดเลือกไมนอยสามราย องคการบริหารสวนตําบลนาคาจะ
กําหนดวิธีการประมูลคร้ังนี้ 
                                  - กรณีที่มี ผู เสนอราคาผานการคัดเลือกไมเกินสองราย  ใหใชวิ ธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบปดราคาหรือถาคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวาไมสมควรใชวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จะกําหนดใหผูคายื่นซองเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ หรือราคาเริ่มตนการประมูล หรือราคา
กลางทางราชการก็ได แลวแตกรณี 
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  (5)ระยะเวลาในการประมูล  30   นาที ไมมีตอเวลา  
(6)   ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการเขาสูระบบ (Login) ในกําหนดเวลาการประมูล ฯ( ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหทํา
หนังสือแจงมายังองคการบริหารสวนตําบลนาคา) และจะตองดําเนินการเสนอราคา และหากผูมีสิทธิเสนอราคาไมทํา
การเขาสูระบบองคการบริหารสวนตําบลนาคา จะดําเนินการยึดหลักประกันจากผูมีสิทธิราคา 
  (7)หามผูเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
(8) กรณีเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย ผูที่เสนอราคากอนเปนผูชนะการประมูล 
หลักเกณฑการยึดหลักประกันซองในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของผูมีสิทธิเสนอราคา ดังนี้  
                             -   ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Login   เขาสูระบบ 
                             -   ผูมีสิทธเิสนอราคา Login แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด 
                             -   ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบยืนยันราคาสุดทาย 
                             -   ผูชนะการประมูลไมไปทําสัญญา 
 5 .  หลักประกันซอง  

ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน110,000.  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

5.1  เงินสด 
5.2  เช็ดที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาคา โดยเปนเช็คลงวันที่ยื่นซองประมูล

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามขอนี้องคการบริหารสวนตําบลนาคา จะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกัน

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน 3 รายจะคืนใหตอไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืน
หลักประกัน ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
       6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

     6.1  ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาคา จะพิจารณา
ดวยราคารวม 
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                       6.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ 3  ( หรือยื่นขอเสนอประมูลซ้ือ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 ) คณะกรรมการฯจะไม
รับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เห็นวาเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลนาคาเทานั้น 

 6.3   องคการบริหารสวนตําบลนาคา สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้น ในบัญชีผูซ้ือเอกสารการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
องคการบริหารสวนตําบลนาคา 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

6.4  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  ทรงไว ซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในกรณีที่มีผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ 4.7 ไมนอยกวา 3 ราย 

6.5   ในการตัดสินการประมูลซ้ือ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ ฯ 
หรือองคการบริหารสวนตําบลนาคา มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลนาคา มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.6  องคการบริหารสวนตําบลนาคา ทรงไวซ่ึงสิทธที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินใจขององคการบริหารสวนตําบลนาคาเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลนาคาจะพิจารณายกเลิกการประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

6.7  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการบริหารสวนตําบลนาคามีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มี
สิทธิ์ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 4.7 และองคการบริหารสวนตําบลนาคามีสิทธิ์
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
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  ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลนาคาพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง องคการบริหารสวนตําบลนาคายกเลิก
การประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได 
       7.การทําสัญญาซื้อขาย 
  7.1 .ในกรณีที่ผูชําระการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการนับแตวันที่ไดทําการตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลนาคาจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
  7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการหรือองคการบริหารสวนตําบลนาคาเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ 7.1 ผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 
หรือตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลนาคากําหนด โดยตรงภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ให
องคการบริหารสวนตําบลนาคายึดถือไวขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
  1.เงินสด 
  2.เช็คที่ทางธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาคา โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 
  3.หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2) 
  4.หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบรรษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียน ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2) 
  5.พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูลซ้ือดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
           8.อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาพัสดุตามสัญญาตอวัน 
         9.การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุใน 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลนาคาไดรับมอบพัสดุ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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     10.การจายเงินลวงหนา 
  ผูเสนอราคามีสิทธิ์เสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไปเกินรอยละ –  ของราคาสิ่งของที่เสนอชาย แต
ทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุ ขอ 1.5 หรือหนังสือค้ําประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 ใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาคากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 
   11.ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
  11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินสะสมที่สภาองคการบริหารสวนตําบลนาคาไดมี
มติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาคา คร้ังที่.1/2556 สมัยสามัญสมัยที่ 1 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556................................  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลนาคาไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ
ดังกลาวแลวเทานั้น 
  11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
ส่ิงของตามการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มี เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  1.แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซ้ือจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  2.จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์เชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศ มายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวี ใหบรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนที่ไมใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการการะทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   3 . ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี  
  11.3 ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจาณาเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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  11.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตาม ความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
 
      องคการบริหารสวนตําบลนาคา 
         วันที่   27  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 


