
              
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
เร่ือง   ประมูลซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกปากทางแยกทางหลวง – บ้านโนนลาว  

บ้านสะพาน  หมู่ที่  2  ต าบลล าคอหงษ์    อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Auction )  

                                                                    --------------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์      มีความประสงค์จะประมูลซื้อวัสดุ จ านวน  18  รายการ  

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกปากทางแยกทางหลวง – บ้านโนนลาว  บ้านสะพาน หมู่ที่  2  
ต าบลล าคอหงษ์    อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    e-Auction )  มีรายการวัสดุดังนี้ 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย 
1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1       2,016.00  ถุง 
2 ทรายหยาบผสมคอนกรีต          185.85  ลูกบาศก์เมตร 
3 หินผสมคอนกรีต          239.40  ลูกบาศก์เมตร 
4 ทรายหยาบรองพื้น          105.00  ลูกบาศก์เมตร 
5 เหล็กกลม Æ 6 มม. (SR24)       2,000.00  เส้น 
6 เหล็กกลม Æ 15 มม. (SR24)            18.00  เส้น 
7 เหล็กข้ออ้อย Æ 16 มม. (SD30)            40.00  เส้น 
8 เหล็กข้ออ้อย Æ 19 มม. (SR24)             2.00  เส้น 
9 ลวดผูกเหล็ก           148.00  กิโลกรัม 

10 ลูกรังไหล่ทาง            48.00  ลูกบาศก์เมตร 
11 ยางแอสฟัลส ์          120.00  ลิตร 

12 
ท่อ คสล.(ชั้น3) ขนาด0.40x1.00  ม. ยาแนว                             
พร้อมคอนกรีตรองท่อ 

- ท่อน 

13 แผ่นโฟร์ม            20.00  แผ่น 
14 จอบ             2.00  อัน 
15 พลั่ว             2.00  อัน 
16 ถังปูน            12.00  อัน 
17 บุ้งกี๋            12.00  อัน 
18 เกียงปาดปูนอลูมิเนียม             2.00  อัน 

 
ราคากลางตั้งไว้    711,000.-  บาท  ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) 
 

/ผู้มีสิทธิ 
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดทุี่ประมูลซื้อดังกล่าว 

       2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว 
       3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
       4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

        5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น   ณ    วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม                                 
ในการประมูลซื้อคร้ังนี้   
  6. บุคคล  หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7. บุคคล  หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงายของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       (e-Government  Procurement : e-GP )    ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจัดซื้อภาครัฐ 
  8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้               
                    ก าหนดยื่นซองประมูล  ในวันท่ี    23  ธันวาคม  พ.ศ. 2556    ระหว่างเวลา     09.30-09.45  น.                              
ณ.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล     ระดับอ าเภอ      อ าเภอโนนสูง    
จังหวัดนครราชสีมา  และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันท่ี   25   ธันวาคม                          
พ.ศ. 2556    เวลา   14.00  น. 
                           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   1,000 .- บาท     ได้ที่งานพัสดุ   ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์   ระหว่างวันที่   3   ธันวาคม   พ.ศ.  2556   ถึงวันท่ี    13   ธันวาคม   พ.ศ  2556    
หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-4438 – 4139        ในวันและเวลาราชการ      หรือดูรายละเอียดได้ที่  
http://www.gprocurement.go.th  และ  www.lamkhohong.go.th 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติการกัน
เงินไว้เหลื่อมปี   กรณีไม่มีหนี้ผูกพันจากกรมบัญชีกลาง    แล้วเท่านั้น 

   

            ประกาศ    ณ  วันที่   3   ธันวาคม   พ.ศ.  2556 
 

 
 
(นายชิตณรงค์   ขอเหนี่ยวกลาง) 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
 

                                                  

http://www.lamkhohong.go.th/


 

 

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Auction )   เลขที ่   E 6/2557 
 การซ้ือวัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

สายแยกปากทางแยกทางหลวง – บ้านโนนลาว  บา้นสะพาน  หมู่ที่  2 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์      อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 

          ลงวันที ่  3   ธันวาคม    2556 
                      .................................................................................... 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์          อ าเภอโนนสูง         จังหวัดนครราชสีมา                                       

ซึ่งต่อไปนี้      เรียกว่า   “  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ”        มีความประสงค์จะประมูลซื้อวัสดุ จ านวน  18  
รายการ  ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกปากทางแยกทางหลวง – บ้านโนนลาว  บ้าน
สะพาน หมู่ที่  2  ต าบลล าคอหงษ์    อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    e-Auction )               
มีรายการวัสดุดังนี้ 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย 
1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1       2,016.00  ถุง 
2 ทรายหยาบผสมคอนกรีต          185.85  ลูกบาศก์เมตร 
3 หินผสมคอนกรีต          239.40  ลูกบาศก์เมตร 
4 ทรายหยาบรองพื้น          105.00  ลูกบาศก์เมตร 
5 เหล็กกลม Æ 6 มม. (SR24)       2,000.00  เส้น 
6 เหล็กกลม Æ 15 มม. (SR24)            18.00  เส้น 
7 เหล็กข้ออ้อย Æ 16 มม. (SD30)            40.00  เส้น 
8 เหล็กข้ออ้อย Æ 19 มม. (SR24)             2.00  เส้น 
9 ลวดผูกเหล็ก           148.00  กิโลกรัม 

10 ลูกรังไหล่ทาง            48.00  ลูกบาศก์เมตร 
11 ยางแอสฟัลส ์          120.00  ลิตร 

12 
ท่อ คสล.(ชั้น3) ขนาด0.40x1.00  ม. ยาแนว                             
พร้อมคอนกรีตรองท่อ 

- ท่อน 

13 แผ่นโฟร์ม            20.00  แผ่น 
14 จอบ             2.00  อัน 
15 พลั่ว             2.00  อัน 
16 ถังปูน            12.00  อัน 
17 บุ้งกี๋            12.00  อัน 
18 เกียงปาดปูนอลูมิเนียม             2.00  อัน 

 
ราคากลางตั้งไว้    711,000.-  บาท  ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) 
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ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4  แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน 

     (1) หลักประกันซอง 
 (2) หลักประกันสัญญา 

                                                        (3)หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
 1.6  บทนิยาม 

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ที่สิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
(1)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน  และ/หรือ   ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้กันเช่นว่านั้น 
                                  2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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2.6  บุคคล  หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ - รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
    2.7 บุคคล  หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงายของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement : e-GP )    ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจัดซื้อภาครัฐ 
  2.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
คร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

           3.1   ส่วนที ่  1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                                     (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป้นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

           3.2  ส่วนที่   2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  4.4 
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลง

นามและประทับตรา(ถ้ามี) 
(3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่   2    ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ   1.7 (2) 
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4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน   

    4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30  วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้ายโดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน...30.....วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุไปพร้อมเอกสารส่วนที่    1    และเอกสารส่วนที่     2       เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว
นี้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูล มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการด าเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน...   -  .วัน 
        4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน .......-........(หน่วย) เพื่อ
ใช้ในการตรวจทดลองหรือรปะกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
  4.6 ก่อนอ่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซอง    
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ      โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “  เอกสารประมูลซื้อตาม
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์   เลขท่ี   E 6 /2557  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ                         
ในวันท่ี    23   ธันวาคม   พ.ศ. 2556    เวลา   09.30 -09.45 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   อ.โนนสูง   จ.นครราชสีมา   

                เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
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    คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) 
ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่
มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
    หากปรากฎต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
    หากปรากฎต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูล
ซื้อเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามวัน เวลา สถานที่  ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคา
จะได้รับเลขประจ าตัว (User  ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
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(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธี 
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (3) ราคาเร่ิมต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นที่  711,000.-บาท 
   (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง     LOG IN  เข้าสู่ระบบ 
   (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่  LOG IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯและจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum  Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ   1,000.-บาท  จากราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า    1,000.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (6) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (7) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   5.  หลักประกันซอง 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จ านวน  35,550 .- บาท     โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ าประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

5.1 เงินสด 
5.2เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่

ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
   5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน                          
ข้อ 1.5 (1) 
   5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะคืนให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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  6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะ
พิจารณาตัดสินด้วย    ราคารวม                             
   6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ   4   แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
   6.3 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1) ไม่ปรากฎชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
    (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
   6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   6.5 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิท่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นเป้นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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   6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า             
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว 
และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  7. การท าสัญญาซื้อขาย  
   7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ ครบถ้วนภายใน 5 วัน ท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4 ก็ได้ 
   7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าไม่สมควรจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุใน   ข้อ  1.4   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ                        
ร้อยละ   5     ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท า

สัญญาหรือ ก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน    3   วันท าการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน                   
ข้อ1.5 (2) 
  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาติให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญซื้อขายแล้ว 
  8. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ    0.10   ต่อวัน 
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  9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา
ซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิงของที่ซื้อขาที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า............ปี...........เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
   10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีสิทธิเสนอล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ.....-.......ของราคา
สิ่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
   11.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อคร้ังนี้      ได้มาจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                         
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2556    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ส าหรับพัฒนา  อปท. 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติ
การกันเงินไว้เหลื่อมปี   กรณีไม่มีหน้ีผูกพันจากกรมบัญชีกลาง    แล้วเท่านั้น 
   11.2 เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
      (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศเว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
     (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
     (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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   11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.8 
(4) (5)(6) และ (7) มิฉะนั้นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  2.5   ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ 
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   11.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่
ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   11.5 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข                                 
หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 

                          

 

                                                          วันที่    3   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส่วนการคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์    อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา    
ที.่..นม..82002/............................................................. วันที่   1   ตุลาคม   2556 
เรื่อง    ขออนุมัติด าเนินการประมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง    ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  และบ่อพัก 

คสล.   หมู่ที่  5   บ้านดอนผวา   สายบ้านดอนผวา –  บ้านมะรุม    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Auction )   
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 

 1. เรื่องเดิม            
         ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการ  
ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม    หรือบ ารุงรักษาถนน  ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวง
ชนบท  (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  และบ่อพัก คสล.   หมู่ที่  5   บ้านดอนผวา   สายบ้านดอนผวา –  
บ้านมะรุม    )  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นั้น 

 2.ข้อเท็จจริง 
      -ด าเนินการประมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง    จ านวน     21    รายการ    ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ า  คสล.  และบ่อพัก คสล.   หมู่ที่  5   บ้านดอนผวา   สายบ้านดอนผวา –  บ้านมะรุม    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                    
( e-Auction )  มีรายการวัสดุดังนี้  
ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ประเภท  1 
ทรายผสมคอนกรีต 
หินผสมคอนกรีต 
ทรายหยาบรองพื้น 
เหล็กเส้นกลม  12  มม.  (SR 24) 
ลวดผูกเหล็ก 
Wire mesh  3.8  มม.@ 0.20 x 0.20  ม. 
เหล็กแบน  ขนาด  1½  นิ้ว  หนา  2  หุน 
เหล็กแบน  ขนาด  1½  นิ้ว  หนา  3  หุน 
เหล็กฉาก  1½ x 1½  นิ้ว  หนา  4  มม. 
ลวดเชื่อม  2.6  มม. 
ท่อ  คสล.  (ชั้น 3)  ขนาด  0.60 x 1.00  ม. 
สีน้ ามัน  (3.785  ลิตร) 
สีกันสนิมแบบด้าน  (3.785  ลติร) 
น้ ามันสน 

615.00 
63.00 
79.00 
16.00 

302.00 
49.00 

505.00 
133.00 
164.00 

33.00 
10.00 

421.00 
15.00 
15.00 
10.00 

 

ถุง 
ลูกบาศก์เมตร 
ลูกบาศก์เมตร 
ลูกบาศก์เมตร 

เส้น 
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 
เส้น 
เส้น 
เส้น 
ห่อ 
ท่อน  

กระป๋อง 
กระป๋อง 
ปีป 

 

124.00 
461.00 
513.00 
461.00 
209.00 
38.32 
38.32 
370.00 
520.00 
367.00 
120.00 
616.82 
672.90 
546.73 
200.00 

 

76,260.00 
29,043.00 
40,527.00 
7,376.00 
63,118.00 
1,877.68 
19,351.60 
49,210.00 
85,280.00 
12,111.00 
1,200.00 

259,681.22 
10,093.50 
8,200.95 
2,000.00 
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ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

น้ ามันทาแบบ 
ถังปูน 
เกียงฉาบ 
ท่อพีวีซี  ขนาด  3  นิ้ว  (8.5) 
ข้อต่อสามทาง พีวีซีขนาด 3x ½ นิ้ว13.5 
กาวประสานท่อ  (250  กรัม) 

5.00 
12.00 
2.00 

120.00 
17.00 
10.00 

ปีป 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 

กระป๋อง 

200.00 
40.00 
30.00 
331.78 
70.09 
93.46 

1,000.00 
480.00 
60.00 

39,813.60 
1,191.53 
934.60 

       754,000 
         รวมราคากลางตั้งไว้เพื่อจัดซื้อครั้งนี้   จ านวน    754,000.-  บาท  ( เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 
 

งบประมาณตั้งไว้        754,000.- บาท     จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     ทั้งนี้   ราคากลางคือ   
754,000.- บาท  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปี งบประมาณ  คือ  -บาท 

 

  3. ข้อกฎหมาย 
  3.1  วิธีที่จะจัดจัดซื้อ    จัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)     ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535   ข้อ 12 
(3) ,15,20 , 27(7) , 28 , 37,38,39,40 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553    
  4.  ข้อพิจารณา 
  4.1  เห็นควรด าเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  เนื่องจากถนนเส้นทางดังกล่าวไม่มีระบบการ
ระบายน้ าท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อฝนตก    ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจรไป
มา  จึงสมควรด าเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความปลอดภัย      เป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ า    
จัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)   
  4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย  (3.2) 
  5.  ข้อเสนอ 
       เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามข้อ  4.1,4.2 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

           (ลงชื่อ)     
               (นายสมปราชญ์   ค้าขาย)  
                                                         เจ้าหน้าที่พัสดุ  
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ความเห็น......................................................................................................................................... 

                 (ลงชื่อ)..................................................... 
                               (นางสาวธัญพร   เพียรกลาง) 
                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 

ความเห็น........................................................................................................................................................
 ………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                 พ.อ.อ. ......................................................... 
                                  (ไพบูลย์  ศิริประเสริฐ) 
                              ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
(    /    )   อนุมัติ     (      )  ไม่อนุมัติ  เพราะ................................................................................................... 
                                                                    (ลงชื่อ) ……….………………………… 

                             (นายชิตณรงค์    ขอเหนี่ยวกลาง)    
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 

            ท่ี   455/2556 
                                        เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ    

……………………………………… 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์           มีความประสงค์จะด าเนินการประมูลซื้อวัสดุ                                    

จ านวน     21    รายการ    ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  และบ่อพัก คสล.   หมู่ที่  5   บ้านดอนผวา   
สายบ้านดอนผวา – บ้านมะรุม     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Auction )                 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  ข้อ 12 (3) ,20 , 27(6) , 28 , 37,38,39,40  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  8 )  พ.ศ. 2547     และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553    

  จึงขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       และแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ
และต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ   ดังนี้ 

1.เจ้าหน้าท่ีรับซองคุณสมบัติข้อเสนอด้านเทคนิค   และข้อเสนออื่นๆ 
-  นายสมปราชญ์    ค้าขาย                  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

2.  คณะกรรมการด าเนินประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์      ประกอบด้วย 
 2.1  นางสาวฐิตาภา   วงค์อินตา          ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด        ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวกัญญา    ชิ้นจอหอ          ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร                       กรรมการ 
 2.3  นางสาวเพ็ญนภา   กอพลูกลาง    ต าแหน่ง  บุคลากร                                     กรรมการ 

3.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ประกอบด้วย 
 3.1  นายจักกฤษณ์    เมืองแก้ว     ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา          ประธานกรรมการ 
 3.2  นายศุภวุฒิ    อินธุโสภณ             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ                     กรรมการ 
 3.3  นายอัครวัฒน์   ไพดีพะเนาว์       ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ                 กรรมการ 

3.4   นายณรงค์   มุ่งย่อมกลาง     ต าแหน่ง ตัวแทนประชาคม   ม.5               กรรมการ 
 3.5   นายใส    มุ่งซ้อนกลาง               ต าแหน่ง ตัวแทนประชาคม   ม.5               กรรมการ 

 

 
   
 
            /ให้ผู้ที่ 
 



 
 
 
 
 
        -2- 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.   2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2539 ( ฉบับที่  7 )  พ.ศ.  2545  
 ข้อ  28 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553    แล้วรายงานให้ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                       สั่ง     ณ     วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ.  2556 

 

                        (ลงชื่อ) 
                      ( นายชิตณรงค์    ขอเหนี่ยวกลาง) 

                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
 

 


