
  
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

เรื่อง  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------------- 

    ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่  มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

   -   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ตู้บรรจุ
มูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10  ลบ.ม. และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000  
กิโลกรัม  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก  G.V.W  ไม่น้อยกว่า  12,000  กิโลกรัม  ชุดอัดท้ายท างานด้วย
ระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์  ต่อตารางนิ้ว  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสี
เหลือง  1  ดวง  จ านวน  1  คัน  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)           

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    4.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลบ้าน ใหม่ 

ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้ 
           5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
           6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
           7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ก าหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  23  ธันวาคม  2558   ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง  10.00  น.  ณ   
ห้องประชุม   ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา             
ในวันที่  29  ธันวาคม  2558   เวลา  14.30  น.  ก าหนดเสนอราคาในวันที่    7  มกราคม  2559    ตั้งแต่
เวลา  09.00 -  09.30  น. 
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ   700  บาท ได้ท่ี งาน
พัสดุ  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที่   2  ธันวาคม   2558  ถึงวันที่   15  ธันวาคม    
2558   ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044 – 282783  ต่อ  23   ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 

http://www.tambonbanmai.go.th/
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 ประกาศ  ณ  วันที่    2  ธันวาคม    พ.ศ. 2558 
 
 ( ลงชื่อ )  
     ( นางส ารวย  พยอมใหม ่) 
     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   

ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ
หลังคู่พวงมาลัยขวา  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240  แรงม้า  ตอนหน้าเป็น
หัวเก๋งมีประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อค  สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า  3  คน  รวมทั้งพนักงานขับรถ  ตอนท้าย
หลังเก๋ง  ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  ความจุไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร  ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้ง
เครื่องอัดขยะมูลฝอย  ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  ติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบก
ก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO  / มอก. โดยมีเอกสารหลักฐาน
และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง  ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

ตัวรถยนต์ 

 รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ตัน 6  ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  
 มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  240   แรงม้า  มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  
  น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า  12,000  กิโลกรัม  
 เครื่องยนต์ดีเซล  ไม่น้อยกว่า  6  สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ า  
 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี  มอก. 2315-2551   
 ระบบขับเคลื่อน  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  5  เกียร์  ถอยหลัง 1 เกียร์  
 ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว  
 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)  
 ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย  และมีเบรคมือครบชุด  
 ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต  มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด  และตาม
ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 มีเครื่องเล่นวิทยุ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง  
ถังบรรจุขยะมูลฝอย 
         ถังบรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบผู้ผลิตมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  10 ลูกบาศก์เมตร  และ 
สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000  กิโลกรัม 
 ตู้บรรจุขยะมูลฝอยส่วนพื้นท าด้วยเหล็กหนา  ไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร  ด้านข้างและด้านบนท าด้วย
เหล็กไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร ภายนอกเพ่ิมความแข็งแรงด้วยกระดูกโครงเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า  3  แถว 
 ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ า  
 มีถังบรรจุน้ าที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า  4.5  
มิลลิเมตร  ส่วนล่างใต้ตู้ถึงขยะมีถังรองรับน้ าเสียไม่น้อยกว่า  40  ลิตร ด้านใต้ของถึงมีวาล์วเปิด-ปิด  ส าหรับ
ถ่ายเทน้ าเสียจากการอัดขยะมูลฝอย 
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ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย 
 ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยแผ่นดันขยะมูลฝอย  สร้างด้วยเหล็กหนามาตรฐานไม่น้อยกว่า  3  
มิลลิเมตร  ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  แบบหลายชั้น  เพื่อท าการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ   
 แผ่นดันขยะมูลฝอย  เคลื่อนที่โดยลูกเลื่อนทรงกลม  และมีที่ส าหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่ด้านข้างเพ่ือมิ
ให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสี หรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะเม่ือเวลาดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอก 
 แผงสไลด์ เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลม  และมีที่ส าหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสี
และยืดอายุการใช้งาน 
ระบบไฮดรอลิค 
 ชุดไฮดรอลิคและปั๊มไฮดรอลิคเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
 ถังน้ ามันไฮดรอลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  50  ลิตร  
 กระบอกไฮดรอลิคสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด/์ตารางนิ้ว  
 ก้านกระบอกไฮดรอลิคจะต้อง การชุบแข็ง 
 คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา  
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมารฐาน 
ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 
อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน 
 เป็นถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดความสามารถในการดับเพลิงไม่ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า FIRE RATING 5B 
ตามมาตรฐาน มอก.332-2537 
 น้ ายาดับเพลิงเป็นชนิดก๊าช HCFC Blend B, Halotron I ซึ่งได้รับการรับรองจาก 
U.S.EPA(Environmental Protection Agency, USA ) และได้รับมาตราฐาน UL 
 ฉีดแล้วจะระเหยไปโดยไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  2.3 ก.ก. หรือ 5 ปอนด์ มีมาตรวัดแรงดัน  
 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง  
สัญญาณไฟส่องสว่าง 
 สัญญาณไฟแบบทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า  180  มม.  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  120  มม. ใช้
หลอดแบบ LED ฝาครอบไฟเป็นแบบ 2  ชั้น  โคมไฟชั้นนอกและชั้นใน ผลิตจากวัสดุกันความร้อน  ชนิด 
Polycarbonate Resin 
 ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด  12  โวลต์ หรือ 24  โวลต์ ฐานยึดติดกับตัวรถประกอบด้วยแม่เหล็กที่มี
แรงดึงดูดสูง  ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน  ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO/มอก. หรือได้มาตรฐาน   
EC,DIR95,CE  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 
ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว 
 ติดตั้งหลอดไฟ ขนาด 12 โวลต์ หรือ 24  โวลต์ หลอดไฟเป็นแบบ LED  ไม่น้อยกว่า  10  ดวง  ติดโคม
ไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า  160  มม. x 110 มม. x 50  มม. เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบท าจากพลาสติก ABS    
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน  ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO / มอก. หรือได้มาตรฐาน 
EC,DIR95,CE  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 
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การพ่นสี 
 การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและข้อความตามท่ี
ก าหนด 
 ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  
 ภายในตัวถัง  ใต้บังโคลนหน้า  บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  
ก่อนพ่นสีจริง 
เครื่องมือละอุปกรณ์ประจ ารถ 
 บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม  จ านวน  1  ชุด  
 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จ านวน  1  ชุด  
 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม  จ านวน  1  ชุด  
 ชุดอัดจารบี  จ านวน  1  ชุด  
 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ  จ านวน  1  ชุด  
เงื่อนไขและการรับประกัน 
 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย มา
ประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตลล็อครถยนต์ ,ไฮดรอลิค.สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้าย มา
ประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจ าหน่ายของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้าย  โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง 
 ผู้เสนอราคาจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่าย  
 
 

 
 
 

          ประธานกรรมการ ฯ  
                                                         (  นายธนาวุฒิ  บุญญานุสนธิ์ )   

                                       กรรมการ ฯ                                             กรรมการ ฯ  
                           ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน )                       (  นางประคอง  พิณศิริ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี   1 /2559 
การซื้อประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  ตามประกาศ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ลงวันที่   2  ธันวาคม  2558   

-----------------------------------------  

  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”  มีความ
ประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   จ านวน   1   คัน  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้  

                - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ตู้
บรรจุมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10  ลบ.ม. และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000  
กิโลกรัม  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก  G.V.W  ไม่น้อยกว่า  12,000  กิโลกรัม  ชุดอัดท้ายท างานด้วย
ระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์  ต่อตารางนิ้ว  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสี
เหลือง  1  ดวง    จ านวน  1  คัน  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)    ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของ
แท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๓   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)  หลักประกันสัญญา  

 ๑.๖ บทนิยาม  
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       - ๒ - 

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

  2.5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
               2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
               2.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ เป็นผู้
ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
    (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
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 ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔ .๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง  

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน   

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลา ส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   120   วัน นับถัดจาก วัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  
 ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะยึดไว้เป็นเอกสาร ของทาง
ราชการ  

 ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน…… -……… วัน  

 ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน …………-……………… (หน่วย) 
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อท้ังหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อ ตาม
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  1/2559” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตาม
โครงการ ในวันที่     23  ธันวาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  09.00  น. ถึงเวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุม 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่   

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด  

 
 



- ๔ - 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น  
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓ .๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑ .๖ (๒) คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์ จะ
เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการประมูล 
อาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มี
สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อ 
เพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 

สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

 (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค   

 (๓)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  2,300,000  
บาท 

 (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว  

 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูล

ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่
น้อยกว่าครั้งละ  4,000  บาท จากราคาเริ่มต้น 
ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  4,000  บาท   จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
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 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา   

๕.  หลักประกันซอง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  

จ านวน  115,000.-  บาท ( -หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน  
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   ดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา   ได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาตัดสิน

ด้วย  ราคารวม  
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน  

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ  
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี  ที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น   

 ๖.๓  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
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 ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ

ด าเนินการประมูลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง ราคา
ใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น   

 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑ .๖ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ  ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า ) สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน   ๕    วันท าการของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าไม่สมควร
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๔   ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ......5 (ห้า)   ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ท า

สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ  

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
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  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ……0.20…….ต่อวัน  
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……1……ปี….-…….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน… ...15…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง  

๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑0.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  2559  ประชุมสภา

เทศบาลต าบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  2558   ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2558  
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับอนุมัติเงินจากจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปี 2559  ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  
2558   ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2558  แล้วเท่านั้น 

 ๑0.๒ เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ 
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า  
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 
 
 
 
 
 



               - 8 - 
 ๑0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือก     ให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔ .๘ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะนั้น หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒ .๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้ง อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ 
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา        หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
 

                                                                                ( ลงชื่อ )  
     ( นางส ารวย  พยอมใหม ่) 
     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ 

                    2   ธันวาคม  2558  
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หมายเหตุ   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ที่จะจัดหาพัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นที่จะจัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน  

คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)  
และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ 
และก าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา 
ค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกัน
ซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

** ให้หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ด าเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้
ตามความจ าเป็น  

*** ให้ระบุชื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจัดหา พร้อมประทับตราชื่อหน่วยการบริหารราชการ          ส่วน
ท้องถิ่น โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 
 การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ัน
ต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วย
นับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลด
ราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ 
บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่า 
ราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ 
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุ
ที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้
เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 

 
 

 
 



 
แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..............................อยู่เลขท่ี..............................................ถนน
......................................................................ต าบล/แขวง................................................................... 
อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์............................................................. 
โดย.............................................................................. ....................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและ
ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้
ทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ก าหนดส่งมอบ 
 
 
 
 

   

  
 ๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นร้องขอ 
 ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   ๔.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารการประมูลซื้อด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น..................................ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปท าสัญญา 
  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญา
เป็นจ านวนร้อยละ............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกัน   การปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 
 
 
 
 



 
 
 ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น 
     **   ๗. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน  
แห่งค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.................................................................................. เพ่ือเป็นหลักประกันซองเป็น
จ านวนเงิน................................................................บาท มาพร้อมกันนี้ 
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด 
หรือตกหล่น 
 ๙. การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  
และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
 
 
          ลงชื่อ    ..................................................... 
            (...................................................) 
          ต าแหน่ง ...................................................... 
             ประทับตรา    (ถ้ามี) 
 
 
หมายเหตุ   
 *  ค าว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ด าเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 **  ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


