
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เรื่อง   ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ  

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
...................…............................ 

 ด้วยเทศบาลต าบลนาสารมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จ านวน  1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี ้
 - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  มี
ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  210 แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า       
12 ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรจุขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค พ้ืนตู้บรรจุขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลส หนาไม่
น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร แผงด้านข้าง ด้านซ้ายและด้านขวาท าด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ซึ่งพัสดุที่
จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย)  
  งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้  3,300,000.- บาท  (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง
ของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน  3,300,000.- บาท  (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-)            

  

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
          1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว     

           2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว       
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล    
นาสาร  ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล
ซ้ือครั้งนี้  

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7. คูส่ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

8. เป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
        2/10.เงื่อนไขเอก..... 
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9. เงื่อนไขเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/2558  (ดังแนบ)  เป็นส่วน

หนึ่งของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  ก าหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558  ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 
11.30 น.  ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช   และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิค) ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  14.00 น.  

  ก าหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 10.00 น.       
ถึงเวลา  10.30 น.  โดยเทศบาลต าบลนาสาร จะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป 

  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูล จ านวน  165,000. - บาท      
(-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ าประกัน ตั้งแต่วันที่ยื่นซองเสนอ
ราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมจนไปถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  
 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000 บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่ งาน
พัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง       
วันที่  2  กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2558  และก าหนดให้ขายเอกสารประมูลฯ ณ ห้องศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7576 3265-6 หรือ
ทาง  www.nasan.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558          
 

 
     (ลงชื่อ)     โชติ  สัจจมาศ 
      (นายโชติ   สัจจมาศ) 
              รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                                                           นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nasan.go.th/
http://www.g/


 
 
 

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2558 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลงวันที ่ 2  กุมภาพันธ์  2558 
----------------------------------------------- 

   
 ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า            
“เทศบาลต าบล”  มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 
 - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล         
มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  210 แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า       
12 ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรจุขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค พ้ืนตู้บรรจุขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลส หนาไม่
น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร แผงด้านข้าง ด้านซ้ายและด้านขวาท าด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ซึ่งพัสดุที่
จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย)  
  งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้  3,300,000.- บาท  (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง
ของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน  3,300,000.- บาท  (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-) 
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้   

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
1.4  แบบสัญญาซื้อขาย 

                          1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน                                                                                                                                                           
                                    (1)  หลักประกันสัญญา 
        (2)  หลักประกันซอง                                                                                                                  
                          1.6  บทนิยาม   
                                    (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                                                             
                                    (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                          1.7  แบบบัญชีเอกสาร    
                                    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่   1                                                                                                                         
                                    (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่   2 
       1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 
         2/2.คุณสมบัติของ............ 
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  2. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา                                                                                                                          
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
  2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
         2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   2.8 เป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น  2 ส่วน  คือ 

3.1  ส่วนที ่1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล                                                                     
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)   
 
        3/(4) ส าเนาใบเสร็จ.............. 
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  (4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้

เสียภาษี หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20, ส าเนาหลักฐานการแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย, ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์, ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร, ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP, ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต เป็นต้น พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 
(1)   

 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4   
  (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
  (3)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
  (4)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
  (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 

4. การเสนอราคา 
       4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน   
       4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา 
       4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย       
       4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  1 คัน   ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 
เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้ “เทศบาลต าบลนาสาร”  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน  3 วัน 
                  4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจ านวน….-....(หน่วย) เพ่ือใช้
ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้   “เทศบาลต าบลนาสาร”  จะไม่
รับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว “เทศบาลต าบล       
นาสาร” จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
        4.6  ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
         4/4.7 ผู้ประสงค์จะ.............. 
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        4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตาม
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E1/2558” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตาม
โครงการ  ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2558   ระหว่างเวลา  11.00 น. ถึงเวลา  11.30 น. ณ ห้องศูนย์
รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
  เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด    

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 (1) ณ 
วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใด
ที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)  และคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ “เทศบาลต าบลนาสาร” จะพิจารณาลงโทษ         
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   
                    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น         
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของ  “ผู้ว่าราชการจังหวัด”  ให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคาและก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประมูล
ซื้อเพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
       4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 
              5/2) ปฏิบัติตามเงื่อนไข........ 
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   1) ผู้เสนอราคาจะต้องรับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  
26  กุมภาพันธ์  2558 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่าน
คุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
   2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่    
3,300,000.- บาท (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-)  
   4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง Log in เข้าสู่ระบบ 
   6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ Log in แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.- บาท (-หกพันบาทถ้วน-) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.- บาท (-หกพันบาทถ้วน-) จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ  เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (9)  การประมูลใช้แบบปิดราคา 
                      (10) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น ส านักงานของตลาดกลาง 
                      (11) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
                           (12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 
นาทีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)     

  5.   หลักประกันซอง 
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน  165,000.- บาท (-หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ     
ค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้
ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        5.1 เงินสด 
        5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลต าบลนาสาร”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นซองเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
        5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน          
ข้อ 1.5 (1)  
 
 
          6/5.4 หนังสือค้ า.......... 
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        5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.5 (1)  
        5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันซองตามข้อนี้  “เทศบาลต าบลนาสาร” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ    
ผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว 
        การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
        กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558  จนถึงวันที่  30  เมษายน  2558   

     เทศบาลต าบลนาสาร มีหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณี
ดังต่อไปนี้ (ตามหนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1994 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) 

    ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา ร้อยละ 
๕ ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคาท่ีจัดหา 

๑) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
๒) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางก าหนด 

เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่เสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร  
๓)  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
๔) ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และได้แจ้ง

ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
 ๕) ผู้ค้าที่ Log in แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล 

  ๖) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 

  6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
                       6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ “เทศบาลต าบลนาสาร” จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม 
                          6.2  หากผู้ประสงค์เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “เทศบาล
ต าบลนาสาร” เท่านั้น 
                          6.3 “เทศบาลต าบลนาสาร”   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ “เทศบาลต าบล     
นาสาร” 
 
         7/(2) เสนอรายละ............. 
 



 
-7- 

 
  (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น 
        6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือ  “เทศบาลต าบลนาสาร”  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  “เทศบาลต าบลนาสาร”  
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                         6.5  “เทศบาลต าบลนาสาร” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลต าบลนาสาร” เป็นเด็ดขาด        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง  “เทศบาลต าบลนาสาร” 
จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
         6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า     
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา  
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6 “เทศบาลต าบลนาสาร” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว  และ “เทศบาลต าบลนาสาร” จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  

  7.  การท าสัญญาซื้อขาย 
      7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน  5 วันท าการของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ “เทศบาลต าบลนาสาร” อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้ 
      7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน   5 วันท าการของทางราชการหรือ “เทศบาลต าบลนาสาร” เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตาม ข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ 1.4 ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ “เทศบาลต าบลนาสาร” ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อ ไปนี้ 
   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “เทศบาลต าบลนาสาร” โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท า 
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
            (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 (2)  
      (4)   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.5 (2) 
          8/(5)พันธบัตร............... 
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     (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  8.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 

  9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดข้ึน   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ป ีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
       10.1  เงินค่าพัสดุส าหรับจัดซื้อในครั้งนี้ ได้มาจาก เงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2558 ตาม
มติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 5  
มกราคม  2558  
   ดังนั้น การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลนาสาร ได้รับอนุมัติให้ใช้
จ่ายสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2558 และเงินมีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับค่าพัสดุดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
       10.2  เมื่อ  “เทศบาลต าบลนาสาร” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
        (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ต้องซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า   
ภายใน  7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
    10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ   
“เทศบาลต าบลนาสาร” แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้น  “เทศบาลต าบลนาสาร” จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที  และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 
          9/10.4 ผู้มีสิทธิเสนอ........... 
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    10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง “เทศบาลต าบลนาสาร” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ 7 “เทศบาลต าบลนาสาร”  จะริบหลักประกันซอง  
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
        10.5  “เทศบาลต าบลนาสาร”  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

      เทศบาลต าบลนาสาร 
 
       เพ็ญศรี   นิลวานิช 
 
                วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
เลขที่ E1/2558  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2558 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 คัน 

เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-------------------------------------------------------------- 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร  
ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮโดรลิค พ้ืนตู้บรรจุขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า    
4 มลิลิเมตร แผงด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาท าด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตัวรถและอุปกรณ์
ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรม (รง.4) หรือมีใบแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาประกอบการพิจารณา  (ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  รถยนต์บรรทุก 

1.1 เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ลอ้ พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถ 
      ยกข้ึนเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก 
1.2 มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า  3 ที่นั่ง  (รวมพนักงานขับรถ) 
1.3 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า  3 บาน  และชุดที่ปัดน้ าฝนจ านวนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
1.4 มาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
1.5 ติดตั้งวิทยุ CD Player  จ านวน  1  ชุด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร 
1.6 น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า  15,000 กิโลกรัม 
1.7 เครื่องยนต์ดีเซล  6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ซึ่งได้รับมาตรฐานด้าน 
      ความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับยูโร 3 เลขที่ มอก. 2315 - 2551  หรือตาม 
      มาตรฐานล่าสุด และระบายความร้อนด้วยน้ า 
1.8 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
1.9 คลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
1.10 เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1  เกียร์ 
1.11 ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิค แยกสองวงจรอิสระหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีห้ามล้อขณะ 
        จอดและเบรกไอเสียช่วย 
1.12 ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์  ใช้แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 Ah จ านวน  2 ลูก 
1.13 โคมไฟสัญญาณตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
1.14 ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
1.15 ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ ามัน โดยการน าน้ ามันผ่านความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิของน้ ามันขยายตัวก่อน 
        เข้าปั๊ม ตัวอุปกรณ์ประหยัดน้ ามันท าจากสแตลเลสเกรด 304 L สามารถประหยัดน้ ามันได้สูงสุด 
        7-22 เปอร์เซ็นต์ สามารถทนความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานยืนยาวโดยแนบหนังสือแต่งตั้งจาก 
        ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง  (โดยโรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO) 
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2. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย 

2.1 รูปทรงสี่เหลี่ยมท าด้วยเหล็กอย่างดีตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์ 
      เมตร ภายในติดตั้งใบดันขยะท างานด้วยระบบไฮดรอลิค   
2.2 ผนังตู้ท าด้วยสแตนเลสมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  พื้นตัวถังท าด้วยสแตนเลสมีความหนาไม่ 
      น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร  ภายนอกเพ่ิมความแข็งแรงด้วยการดามกระดูก 
2.3 ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดท้าย  มียางซีลหรือผ้าใบซีลกันรั่วซึมโดยรอบ  เพ่ือป้องกันน้ าจาก 
      ขยะรั่วซึมและบรรเทากลิ่นที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
2.4 มีถังบรรจุน้ าที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.  
      ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิดส าหรับถ่ายเทน้ าเสียที่เหลือจากการอัดขยะ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า   
      100 ลิตร ติดตั้งใต้ถังบรรจุขยะมูลฝอย 
2.5 เสาและคานส่วนท้ายของตู้บรรจุขยะจะต้องสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
      ท างานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชั้นโดยมีล้อติดตั้งบนฐานรองรับประคองให้ใบดันขยะเคลื่อนที่ 
      อย่างมั่นคง  เพ่ือดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

3. ชุดอัดขยะมูลฝอย 
3.1 การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัด  
      และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถ 
      อัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้     
3.2 มีระบบป้องกันน้ าเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย 
3.3 มีพ้ืนที่ส าหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวา และด้านท้ายของตัวรถ 
3.4 ชุดกระบอกไฮดรอลิกส าหรับการอัดขยะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 

หรือผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล (ISO 9001  หรือ 9002) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.4) หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

4. ชุดคายขยะมูลฝอย 
4.1 ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอก 
      ไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น หรือตามมาตรฐานของ 
      ผูผ้ลิต หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.4) หรือผลิตโดยโรงงานที่ได้รับ
มาตรฐานสากล (ISO 9001  หรือ 9002) เพ่ือท าการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

4.2 แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมา 
      พ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 
4.3 แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
4.4 ชุดวาลว์ควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของ 
      ตู้บรรทุกขยะ 

5. ระบบป๊ัมไฮดรอลิค 
5.1 เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มท าด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม  มีลูกปืนรองรับเพลาขับ   
      ได้รับก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดก าลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์   
      (SIDE PTO.)   
5.2 สามารถท าแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตร.นิ้ว 
5.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคของชุดไฮดรอลิคดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง 
     เสนอราคา และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้ง 
     จากตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่ายของชุดไฮดรอลิค โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 
     เสนอราคา 
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6. สัญญาณไฟวับวาบ 

6.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น สีเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 8x16x5 นิ้ว บริเวณหัวเก๋ง  
      จ านวน 1 ชุด 
6.2 โคมไฟหมุนใช้หลอดฮาโลเจน จ านวน 2 โคม ขนาด 70W/24VDC แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ  
      Poly Phenylene Oxide Alloy แบ่งเป็น 5 ช่อง แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ 
6.3 หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเฟืองโดยอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดช ารุดอีกตัวยังคง 
      ท างานได้ตามปกติ 

7. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
7.1 การพ่นภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  2 ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี 
      ไม่น้อยกว่า  2 ชั้น  (สีจริงตามที่หน่วยงานก าหนด) 
7.2 โรงงานผู้ผลิตส ีต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO และน าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง และหนังสือ 
      แต่งตั้งผู้แทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี มาแสดงในวันยื่นซอง 
7.3 พ่นสีใต้ถังบรรจุขยะมูลฝอย ถังรองรับน้ าเสีย ใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า-หลัง ให้พ่นด้วย 
      ทับโค๊ด ไดมอน ทั้งภายในและภายนอก 
7.4 ตราหน่วยงานเป็นตรา เทศบาลต าบลนาสาร  และตัวอักษรตามท่ีเทศบาลต าบลนาสารก าหนด 

8. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
8.1 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  ขนาดมาตรฐานรถ  จ านวน  1  ชุด 
8.2 แม่แรงพร้อมด้าม  ขนาดตามมาตรฐานรถ  จ านวน  1  ชุด 
8.3 ประแจถอดล้อ     จ านวน  1  ชุด 
8.4 คู่มือการใช้รถ, คู่มือการตรวจเช็คบริการ  จ านวน  1  ชุด 

9. ข้อก าหนดอื่นๆ 
 9.1 ระยะเวลาในการส่องมอบพัสดุภายใน  60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
 9.2 ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60 วัน  

9.3 รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานอย่างปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจาก
วันส่งมอบ และจะเข้ามาซ่อมบ ารุงภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหากเกิดความช ารุดหรือใช้
งานไม่ได้ 

9.4 ส่งมอบรถพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนให้เป็นของเทศบาลต าบลนาสารถูกต้องครบถ้วนก่อนการเบิก
จ่ายเงินค่าพัสดุ 

 
******************************************************* 

 
 

 


