
 

    เอกสารประมูลซื �อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และตดิตั �งครบชุด 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที4 E 1/2560                              

                                           ตามประกาศเทศบาลตาํบลกระจับ 

             ลงวันที4  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
                                                             -------------------------------- 
 

เทศบาลตําบลกระจบั  ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกว่า  "เทศบาล"  มีความประสงค์จะประมลูซื �อกล้องวงจร
ปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั �งครบชุด จํานวน 20 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   (รายละเอียดและ
ข้อกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะฯ ตามเอกสารแนบท้าย)  

ราคากลางของงานประมูลซื �อและติดตั �งฯ ครั �งนี �  เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น  2,490,000.-บาท     
(สองล้านสี�แสนเก้าหมื�นบาทถ้วน) 
                        งบประมาณตั �งไว้                                               เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น  2,500,000.-บาท    
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ซึ�งพสัดทีุ�จะซื �อนี �ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที�จะใช้งานได้ทนัที และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี �   โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี � 

 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1. รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ      
1.2. แบบใบยื�นข้อเสนอการประกวดราคาซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
1.3. หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื �อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4. แบบสญัญาซื �อขาย 
1.5. แบบหนงัสือคํ �าประกนั 

(1) หลกัประกนัซอง 
(2) หลกัประกนัสญัญา 

                               1.6  บทนิยาม 
                                       (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                       (2)  การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                                       (1)  บญัชีเอกสารสว่นที� 1 
                                       (2) บญัชีเอกสารสว่นที� 2 
                                1.8 เอกสารแนบอื�น ๆ 
                                      - ข้อกําหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
                                      - รายละเอียดประมาณราคากลาง 

/2. คุณสมบัต.ิ.. 
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                          2. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

     2.1 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ มี อาชีพ ขายพัสดุที� ประมูล ซื �อ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว     

    2.2 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ถูกระบุชื�อไว้ในบัญชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานของทาง

ราชการ และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ ที�ได้รับผลของการสั�งให้นิตบิุคคลหรือบคุคลอื�นเป็นผู้ ทิ �งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ  

         2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื�น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัที�ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็น

การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิQหรือความคุ้มกัน ซึ�งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ �นศาลไทย  เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละสิทธิQและความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น 

   2.5 บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับ

รายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

   2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานภาครัฐซึ�งได้ดําเนินการจดัซื �อ

จัด จ้ าง ด้ วย ระ บ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งล งท ะ เบี ย น ใน ระ บ บ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง ที�เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ      

   2.7 คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่

ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้  

  2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนทําธุรกิจด้าน

กล้องวงจรปิด และมีอาชีพขายพสัดทีุ�ประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว โดยจะต้องได้รับการแต่งตั �ง

จากเจ้าของผลิตภณัฑ์หรือตวัแทนสาขาในประเทศไทย โดยต้องแสดงเอกสารแนบในวนัที�ยื�นข้อเสนอ         

                       ทั �งนี � ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที�ได้รับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับเทศบาลตําบล

กระจบั ต้องจดัทําบญัชีแสดงรายรับ รายจ่าย และยื�นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการ

ที�บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  และที�แก้ไขเพิ�มเติม และเทศบาลตําบล

กระจบัสงวนสิทธิQที�จะไมก่่อนิตสิมัพนัธ์กบับคุคลหรือนิตบิคุคลซึ�งได้มีการระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อวา่เป็นคูส่ญัญา 
 

/ที�ไมไ่ด้... 
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ที�ไม่ได้แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั เว้นแตบ่คุคล

หรือนิตบิคุคลนั �นจะได้แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยตามประกาศดงักล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง และ

มีการสั�งเพิกถอนรายชื�อจากบญัชีดงักลา่วแล้ว  
  

3. หลักฐานการเสนอราคา 

                             ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น 2 สว่น คือ 

3.1 สว่นที�  1 อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

                                     (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบคุคล                                                                         

                                          (ก) ห้างหุ้ นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้ นส่วนจํากัด  ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการ    

จดทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

                                          (ข) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ   ผู้ มีอํานาจควบคมุ  และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง    

                                           (2)  ในกรณีผู้ ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติ

บุคคล ให้ยื�นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่วน (ถ้ามี) 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น  พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                     (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น    

ผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า  และในกรณีที�

ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที�มิใช่สญัชาติไทย  ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง  หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นนิตบิคุคลให้ยื�นเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (1) 

                                     (4) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการร่วมค้าและสําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (ถ้ามี) 

                                     (5) บญัชีเอกสารสว่นที� 1 ทั �งหมด ที�ได้ยื�นตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

3.2 สว่นที�  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 

(2) หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทบั 

ตรา (ถ้ามี) 

/(3) หนงัสือ... 
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(3) หนงัสือมอบอํานาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผู้ประสงค์จะเสนอ         

 ราคามอบอํานาจให้บคุคลอื�นทําการแทน 

(4) หลกัประกนัซอง ตามข้อ 5 

(5) แบบใบยื�นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(6) บญัชีเอกสารสว่นที� 2 ทั �งหมดที�ได้ยื�นตามแบบในข้อ 1.7 (2)    
 

  4.  การเสนอราคา    

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอตามแบบที�กําหนดไว้ในเอกสารประมลูซื �อ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี � โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน รวมทั �งลงลายมือชื�อของผู้ประสงค์จะเสนอเสนอราคาให้ชดัเจน                        

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ 45  วนั นบัแตว่นัยืนยนัราคา 

สดุท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที�ตน

เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้   

                        4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 120 วนั นับถัด

จากวนัลงนามในสญัญาซื �อขาย 

                        4.4 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด 

คณุลกัษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCVT) พร้อมอุปกรณ์และติดตั �งครบชุด  ไปพร้อมเอกสารส่วนที� 1 และ

เอกสารสว่นที� 2  เพื�อประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักลา่วนี � เทศบาลจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                    สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถตู้อง 

โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะของดูต้น 

ฉบับแคตตาล็อก ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประมูลซื �อด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วนั 

                              4.5 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที�เสนอ จํานวน 1 ชุด เพื�อใช้ในการ

ตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา ทั �งนี � เทศบาลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย

ใด ๆ ที�เกิดขึ �นแก่ตวัอยา่งดงักลา่ว ตวัอยา่งที�เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว เทศบาลจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                              4.6 ก่อนยื�นเอกสารประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมลูซื �อทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลง

ยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

/4.7 ผู้ประสงค์จะ... 
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      4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื�นเอกสารประมูลซื �อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และ

ติดตั �งครบชดุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประมูลซื �อกล้องวงจรปิด (CCTV) 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที�หน้าซองว่า  “ เอกสารประมูลซื �อ ตามเอกสารประมูลซื �อด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เลขที� E 1/2560”   ยื�นต่อคณะกรรมการประมูลซื �อฯ  ในวันที4  12 กันยายน 2560  ตั �งแต่เวลา 

10.00 น. ถึง เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมชั �น 3  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบรีุ  จงัหวดัราชบรีุ 

     เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นเอกสารประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร

เพิ�มเตมิโดยเดด็ขาด 

     คณะกรรมการดําเนินการประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ          

ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 (1)  ณ วนัประกาศประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั �ง

ตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื�นใดที�มีหลกัฐานวา่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

       หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือใน

ขณะที�มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคา กระทําการ

อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั �นออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลตําบลกระจับจะ

พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ ทิ �งงาน 

       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที�ไมผ่่านการคดัเลือกเบื �องต้น เพราะเหตเุป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ

เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น        

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาที�ไม่ผา่นคณุสมบตัทิางด้านเทคนิคอาจอทุธรณ์คําสั�งดงักล่าวตอ่หวัหน้าหนว่ยงานที�จดัหาพสัดภุายใน 

3 วนั นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอทุธรณ์ของหวัหน้า

หนว่ยงานที�จดัหาให้ถือเป็นที�สดุ 

/หากปรากฏ... 
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       หากปรากฏตอ่คณะกรรมการดําเนินการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการ

เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�

กําหนดไว้ คณะกรรมการฯ จะสั�งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้ แทนผู้ มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ

ติดตอ่สื�อสารกบับคุคลอื�น และเมื�อแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอ่ไป จากขั �นตอนที�

ค้างอยู่ภายในวนัเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการฯ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือ

ข้อขดัข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการฯ จะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวนั เวลาและ

สถานที� เพื�อเริ�มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยจะแจ้งให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคาทกุรายที�อยูใ่นสถานที�นั �นทราบ 

                   คณะกรรมการดําเนินการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิQในการตดัสินใจ

ดําเนินการใด ๆ ระหวา่งการประมลูฯ เพื�อให้การประมลูฯ เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทางราชการ        

                             4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี � 

                         (1) ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ที�ยื�นมาพร้อมกบัซองข้อเสนอทางเทคนิค 

           (2) ราคาสงูสดุของการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ�มต้นที� 
2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

           (3) ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว  

     (4) ผู้มิสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา และสถานที�ที�กําหนด 

           (5) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที�มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN  เข้าสูร่ะบบ   
             (6) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้ แทนที� LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย

ราคาที�เสนอในการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ�ากว่าราคาสงูสดุในการประมลู และจะต้องเสนอ

ลดราคาขั �นตํ�า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั �งละ 5,000.-บาท จากราคาสงูสดุในการประมลูฯ และการเสนอลด

ราคาครั �งถดั ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั �งละไมน้่อยกวา่ 5,000.-บาท จากราคาครั �งสดุท้ายที�เสนอลดแล้ว 

       (7) ห้ามผู้ มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประมูลฯ เสร็จสิ �นแล้ว 

จะต้องยืนยนัราคาตอ่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยืนยนัจะต้องตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสดุ 

       (8) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาที�ได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางของผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั �งนี � จะแจ้งให้ทราบในวนัเสนอราคา 

/(9) ผู้ มีสิทธิ... 
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   (9) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที4 26 กันยายน  2560  ตั �งแตเ่วลา  

10.30 น. เป็นต้นไป ทั �งนี � จะแจ้งนดัหมายตามแบบแจ้ง วนั เวลา และสถานที�เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบ

ตอ่ไป 

      (10) ผู้ มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ

ราคาของผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้ มีสิทธิ

เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวนัเสนอราคาที�เว็บไซต์ของผู้ ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์  

 

5. หลักประกันซอง 

                              ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นข้อเสนอด้านเทคนิคจํานวน 

125,000.-บาท (หนึ�งแสนสองหมื�นห้าพนับาทถ้วน) โดยหลกัประกนัซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ �าประกนั ตั �งแต่

วนัยื�นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลมุไปจนถึงวนัสิ �นสดุการยืนยนัราคา โดยหลกัประกนัให้ใช้อย่างหนึ�ง

อยา่งใดดงัตอ่ไปนี �     

                               5.1  เงินสด 

                               5.2 เช็คที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แก่เทศบาลตําบลกระจบั  โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นซองข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั �นไมเ่กิน 3  วนัทําการของทางราชการ  

5.3 หนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ �าประกนัดงัระบุไว้ใน

ข้อ  1.5  (1) 

5.4 หนังสือคํ �าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที�ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ซึ�งได้แจ้งเวียนชื�อให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคํ �าประกนัดงัระบใุนข้อ 1.5  

(1)  

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                                    หลกัประกนัซองตามข้อนี � เทศบาลตําบลกระจบั จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือ 

ผู้ คํ �าประกนัภายใน 15 วนั  นบัถดัจากวนัที�ได้พิจารณาในเบื �องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแตผู่้ มีสิทธิเสนอราคารายที� 

คดัเลือกไว้ ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุจะคืนให้ต่อเมื�อได้ทําสญัญา หรือข้อตกลง หรือเมื�อผู้ มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก

ข้อผกูพนัแล้ว 

               การคืนหลกัประกนัซอง ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบี �ย 

/6. หลักเกณฑ์... 
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6. หลักเกณฑ์และสิทธ ิในการพจิารณาราคา 

                              6.1 ในการประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � เทศบาลตําบลกระจบั จะพิจารณาตดัสิน

ด้วยราคารวม 

                              6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไม่ถกูต้องตามข้อ 2 หรือยื�นหลกัฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื�นเอกสารประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง

ตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะ

เสนอราคารายนั �น  เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสาร 

ประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั �งนี �  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ตอ่เทศบาลตําบลกระจบั เทา่นั �น                                                                            

                              6.3 เทศบาลตําบลกระจบั สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไมมี่

การผอ่นผนัในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

(1) ไม่ปรากฏชื�อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั �น ในบญัชีผู้ รับเอกสารประมูลซื �อด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตําบลกระจบั 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไข ที�กําหนดในเอกสารประมลูซื �อด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั  หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื�น  

                              6.4 ในการตัดสินการประมูล ซื �อ ด้วยระบ บอิ เล็กทรอนิกส์ ห รือในการทําสัญ ญ า

คณะกรรมการประมูลฯ หรือเทศบาลตําบลกระจับมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี �แจงข้อเท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตําบลกระจบัมีสิทธิที�จะไม่รับราคา

หรือไมทํ่าสญัญาหากหลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง 

     6.5  เทศบาลตําบลกระจบั ทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือ

ราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื �อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใดหรือ

อาจจะยกเลิกการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซื �อเลยก็ได้สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบกระจับเป็นเด็ดขาด                     

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั �งเทศบาลตําบลกระจบัจะ

พิจารณายกเลิกการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ ทิ �งงาน ไม่วา่จะเป็น  

ผู้ มีสิทธิเสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อได้วา่การเสนอราคากระทําการโดยไมส่จุริต  

/เชน่... 
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เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จหรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

     ในกรณีที�ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตําบล

กระจบั จะให้ผู้มิสิทธิเสนอราคารายนั �น ชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่าผู้ มีสิทธิเสนอราคาสามารถ

ดําเนินงานตามการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไม่เป็นที�รับฟังได้ เทศบาล

ตําบลกระจบัมีสิทธิที�จะไมรั่บราคาของผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั �น 

                              6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบั  ผู้ มีสิทธิเสนอราคา

รายอื�น หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ มีสิทธิเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที�กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 เทศบาลตําบลกระจับ มีอํานาจที�จะตัดรายชื�อผู้ มีสิทธิเสนอราคา

ดงักลา่ว และเทศบาลตําบลกระจบัจะพิจารณาลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั �นเป็นผู้ ทิ �งงาน 

 

   7.  การทาํสัญญาซื �อขาย 

     7.1 ในกรณีที�ผู้ ชนะการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ ค้า) สามารถส่งมอบสิ�งของได้

ครบถ้วนภายใน 5 วนัทําการของทางราชการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื �อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจดัทําข้อตกลง

เป็นหนงัสือแทนการทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ 1.3 

      7.2 ในกรณีที�ผู้ชนะประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน

ภายใน 5 วนัทําการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะ

การประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื �อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในข้อ 1.4 กับเทศบาล

ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประสนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อย 5 (ห้า) ของ

ราคาสิ�งของที�ประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน

อยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี � 

            (1) เงินสด 

            (2) เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้เทศบาลตําบลกระจบั โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทําสญัญาหรือ

ก่อนหน้านั �น ไมเ่กิน 3 วนัทําการของทางราชการ 

            (3) หนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ �าประกนั ดงัระบใุน

ข้อ 1.5 (2) 

/(4) หนงัสือ... 
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          (4) หนังสือคํ �าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที�ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึ�งได้แจ้งชื�อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคํ �าประกัน ดงัระบุในข้อ 1.5 

(2) 

                                   (5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

            หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�คูส่ญัญาพ้นจาก

ข้อผกูพนัตามสญัญาซื �อขายแล้ว 

 

                   8. อัตราค่าปรับ 

                            คา่ปรับตามแบบสญัญาซื �อขายข้อ 10 จะกําหนดในอตัราร้อยละ 0.10 ตอ่วนั   
    

9. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง  

       ผู้ชนะการประมลูซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือหรือทําสญัญาซื �อ

ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ 1.4  แล้วแตก่รณี  จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื �อขายที�เกิดขึ �น

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที�เทศบาลตําบลกระจับ ได้รับมอบงาน   โดยผู้ ขายต้องรีบ

จดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

                    10. ข้อสงวนสิทธ ิในการเสนอราคาและอื4น ๆ     

                               10.1  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื �อครั �งนี � ได้มาจากงบประมาณประจําปี 2558  เป็นเงิน 

2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

                               10.2  ผู้ เสนอราคาได้ต้องเข้าทําสญัญาซื �อขายกบัเทศบาลภายในวนัที� 29 กนัยายน 2560 

                               10.3  เมื�อเทศบาลได้คดัเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ ขาย และได้ตกลงซื �อ

สิ�งของตามการประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วง ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักล่าวเข้ามาจาก

ตา่งประเทศ และของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ�งเป็นผู้ ขายจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี  ดงันี � 

(1) แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ�นเจ้าท่าภายใน 7 วนั  นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื �อขายของจากตา่งประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของ

ที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ 

/(2) จดัการให้... 
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                                      (2) จดัการให้สิ�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นเจ้าท่าให้

บรรทุกสิ�งของนั �นโดยเรือที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั �นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น  หรือเป็นของที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุของลงเรืออื�น 

                                      (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อ  (1)  หรือ (2)  ผู้ ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การสง่เสริมพาณิชยนาวี 

                               10.3 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาซึ�งได้ยื�นเอกสารประมูลซื �อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

เทศบาลตําบลกระจบั แล้ว จะถอนตวัออกจากการประมลูฯ มิได้ และเมื�อได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ มีสิทธิเสนอ

ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กําหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) 

มิฉะนั �น เทศบาลตําบลกระจบัจะริบหลกัประกนัซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที�จดัหาทนัที และอาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ �งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ

ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                                 10.4 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ�งเทศบาลตําบลกระจับ ได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ

ข้อตกลงภายในเวลาที�ทางราชการกําหนดดงัระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลตําบลกระจับจะริบหลกัประกันซอง หรือ

เรียกร้องจากผู้ ออกหนังสือคํ �าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) 

รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ �งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

                                  10.5 เทศบาลตําบลกระจบั สงวนสิทธิQที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ

สญัญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
 

 

       เทศบาลตาํบลกระจับ 

 

 

                 22  สิงหาคม  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 


