
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี  ๑/๒๕๖๓ 

การซ้ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) แบบดบัเบ้ิลแคบ็ ๔ ประต ูขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน 

ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองเรือ 
ลงวันท่ี  ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 
                  เทศบาลตําบลหนองเรือ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้  

  
 ยานพาหนะหรือรถยนต
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )  

จํานวน ๑   โครงการ 

 

 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน  
                                       (๑)   หลักประกันสัญญา  
                             ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
                          ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW�
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D�
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco�
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak�
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN�
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                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก เทศบาล ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรอื (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี  
                                         (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   หลักฐานการแสดงตนในระบบ e-gp 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔  
                                         (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ัง
ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ เทศบาลตําบลหนองเรือ  
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได  
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก เทศบาล ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒ ,๐๐๐ ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ กิโลวัตต ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ เทศบาลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี เทศบาล กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับใน
เอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือ
ใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตําบลหนองเรือ 
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                ท้ังนี้ เทศบาลจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไม
ใชแลว เทศบาลจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก เทศบาล ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผู
ท้ิงงาน เวนแต เทศบาล จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ เทศบาล 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                  ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
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                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีเทศบาลกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     เทศบาลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาล 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเทศบาลมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได เทศบาล มี
สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง  
                          ๕.๖     เทศบาลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ เทศบาลเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ังเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปน
ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือเทศบาล จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาล มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากเทศบาล  
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  
 
 
 



6 
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือเทศบาลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือเทศบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ เทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว  
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงเทศบาล ไดรบัมอบไว
แลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          เทศบาล จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ัง
ปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขาย
หรือขอตกลงเปนหนังสือ และเทศบาล ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ี เทศบาล ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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                    ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น  
                          ๑๐.๒   เม่ือเทศบาลไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเทศบาลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   เทศบาลสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาล คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  
                          ๑๐.๖   เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากเทศบาลไมได  
                                   (๑)    เทศบาลไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก เทศบาล หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             เทศบาล สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
                             ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับเทศบาล ไวชั่วคราว 
 
 
 

เทศบาลตําบลหนองเรือ 
๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

 


