
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 .................................................  

            ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะประ กวดราคาซื้อ    
ป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED  พร้อมติดตั้งตามแบบรูปและรายการละเอียด  และจัดหาอุปกรณ์ประกอบตาม
รายการที่เทศบาลก าหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. ป้ายประชาสัมพันธ์  และอุปกรณ์ประกอบ  ดังนี้ 
                 (๑) ป้ายประชาสัมพันธ์  ชนิด LED  FULL COLOUR  ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒ เมตร หรือ
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร                                      จ านวน       ๑     ป้าย 
   (๒) ระบบจ่ายไฟให้ป้าย               จ านวน       ๑     ระบบ  
   (๓) กล่องอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดไฟ         จ านวน       ๑     ชุด  
   (๔) ชุดอ่านค่าการใช้กระแสไฟฟ้าของป้าย   จ านวน       ๑     ชุด  
                (๕) ชุดควบคุมอิเล็คทรอสิกส์                             จ านวน       ๑     ชุด  
 (๖) อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อเครือข่าย ๘ พอร์ท            จ านวน       ๒    ชุด 

 ๒. เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์   
       (๑) เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ จ านวน     ๑ เครื่อง  
    (๒) ล าโพงฮอร์น พร้อมสายน าสัญญาณ จ านวน ๑ ชุด  

 ๓. อุปกรณ์ควบคุมป้าย พร้อมอุปกรณ์  
  (๑) เครื่องเล่น ดีวีดี จ านวน ๑ เครื่อง  
  (๒) เครื่องประมวลภาพและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ  จ านวน ๑ เครื่อง  
  (๓) ชุดแสดงผลการใช้กระแสไฟฟ้าของป้ายฯ จ านวน ๑ ชุด  
  (๔) อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพฯ จ านวน ๑ ชุด  
  (๕) ชุดแปลงสัญญาณ จ านวน ๒    ชุด  
  (๖) ถาดเก็บสายใยน าแก้วน าแสง จ านวน ๒ ถาด  
  (๗) ตู้กันน้ าส าหรับใส่อุปกรณ์สายใยแก้วน าแสง  จ านวน      ๒    ตู้  
  (๘) ตู้กันน้ าส าหรับใส่อุปกรณ์เครื่องประมวลภาพ จ านวน ๑ ตู้  
  (๙) โต๊ะปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ชุด  

 ๔. อุปกรณ์อ่ืนๆได้แก่ สายน าสัญญาณภาพจากเครื่องประมลผลไปยังเครื่องส่งสัญญาณภาพ,           
สายเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสง , สายใยแก้วน าแสง , สายน าสัญญาณภาพ HDMI , ตัวรับสายใยแก้วน าแสง ,  
น๊อตยึด , ตัวเก็บสายใยแก้วน าแสง , ตัวลัดสายใยแก้วน าแสง ฯลฯ   

  ราคากลางของ งานพัสดุในการประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงิน ทั้งสิ้น   ๒,๓๔๕,๐๐๐  บาท (สองล้าน -    
สามแสน สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )   

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
    ๒ . ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็น  
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ไม่เป็น... 



                                                                                         

 
 

-๒- 
 

 ๓ . ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ           
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
   ๔ . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /หรือต้องไม่เป็น                  
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์ครั้งนี้  
 ๕. ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๕) พ.ศ.๒๕๕๗  ดังนี้   
 (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ             
 (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน -
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดยื่นเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์   อบรมวิธีการประ มูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  มอบหมายเลขประจ าตัว ( USER ID )  และรหัส ( Password )  และก าหนดประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามวัน  เวลาและสถานที่  ดังนี้. 
 ๑. ก าหนดยื่นเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์   ในวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี)   
 ๒. ก าหนดอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และมอบหมายเลขประจ าตัว (USER ID) 
และรหัส ( Password )  ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  ได้ตั้งแต่เวลา ๑๐ .๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.    ณ บริษัท 
กสท  โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี  ๔๙๒  ถนนเชียงใหม่ –ล าปาง  
ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โทร  ๐๕๓ – ๒๖๑ – ๑๗๔ ต่อ ๔๒๗๓   
    ๓. ก าหนดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่  

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  ในราคาชุดละ  ๓๐๐.-  บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน)  ได้ทีง่านพัฒนารายได้  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ถึงวันที ่๓ กันยายน ๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๓-๓๒๑๔๒๐  ต่อ  ๑๐๖  ในวันและเวลา
ราชการ  หรือสามารถดูประกาศ  รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ได้ทางเวปไซต์ www.theyang.go.th  และ      
เวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

http://www.theyang.go.th/


                                                                                         

 
 

 
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  (e – Auction ) เลขที่  E–ซ. ๒ / ๒๕๕๘ 
  การซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED   

ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   ลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
................................... 

 

            ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประ กวดราคาซื้อป้าย
ประชาสัมพันธ์ ชนิด LED  พร้อมติดตั้งตามแบบรูปและรายการละเอียด  และจัดหาอุปกรณ์ประกอบตามรายการ
ที่เทศบาลก าหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ ดังนี้ 
           ๑. ป้ายประชาสัมพันธ์  และอุปกรณ์ประกอบ  ดังนี้ 
                 (๑) ป้ายประชาสัมพันธ์  ชนิด LED  FULL COLOR  ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒ เมตร หรือขนาด
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร                                             จ านวน       ๑     ป้าย 
   (๒) ระบบจ่ายไฟให้ป้าย               จ านวน       ๑     ระบบ  
   (๓) กล่องอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดไฟ         จ านวน       ๑     ชุด  

  (๔) ชุดอ่านค่าการใช้กระแสไฟฟ้าของป้าย   จ านวน       ๑     ชุด  
                 (๕) ชุดควบคุมอิเล็คทรอสิกส์         จ านวน       ๑     ชุด  
      (๖) อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อเครือข่าย ๘ พอร์ท  จ านวน       ๒     ชุด  

 ๒. เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์   
       (๑) เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ จ านวน     ๑ เครื่อง  
    (๒) ล าโพงฮอร์น พร้อมสายน าสัญญาณ จ านวน   ๑ ชุด  

   ๓. อุปกรณ์ควบคุมป้าย พร้อมอุปกรณ์  
  (๑) เครื่องเล่น ดีวีดี จ านวน ๑ เครื่อง  
  (๒) เครื่องประมวลภาพและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ  จ านวน ๑ เครื่อง  
  (๓) ชุดแสดงผลการใช้กระแสไฟฟ้าของป้ายฯ จ านวน ๑ ชุด  
  (๔) อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพฯ จ านวน ๑ ชุด  
  (๕) ชุดแปลงสัญญาณ จ านวน ๒    ชุด  
  (๖) ถาดเก็บสายใยน าแก้วน าแสง จ านวน ๒ ถาด  
  (๗) ตู้กันน้ าส าหรับใส่อุปกรณ์สายใยแก้วน าแสง  จ านวน      ๒    ตู้  
  (๘) ตู้กันน้ าส าหรับใส่อุปกรณ์เครื่องประมวลภาพ จ านวน ๑ ตู้  
  (๙) โต๊ะปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ชุด  

  ๔. อุปกรณ์อ่ืนๆได้แก่ สายน าสัญญาณภาพจากเครื่องประมลผลไปยังเครื่องส่งสัญญาณภาพ,           
สายเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสง , สายใยแก้วน าแสง , สายน าสัญญาณภาพ HDMI , ตัวรับสายใยแก้วน าแสง ,  
น๊อตยึด , ตัวเก็บสายใยแก้วน าแสง , ตัวลัดสายใยแก้วน าแสง ฯลฯ  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.เอกสาร... 



                                                                                         

 
 

                                   -๒- 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

       ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
  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. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
       ๒.๑ ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๒.๒ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒ .๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประ กวด
ราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ ๑.๖ 
 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
 ๒. ๕ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
     (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                       (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์  
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                      ๓. หลักฐาน... 
 
 



                                                                                         

 
 

-๓- 

                    ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                ๓.๑. ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                            (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้น   
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ ยื่น      
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑)                                                                                              
    (๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ถ้ามี )  

  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
  (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) 
                       (๓) หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน   
    (๔) หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕ 

  (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                       (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่น  ตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๒)   

๔. การเสนอราคา  
      ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
     ๔.๒  ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้อง เสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ ต้องรับผิอชอบราคาที่      
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                 ๔ .๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย   
                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้เทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 



                                                                                         

 
 

                                                          -๔- 
 

   ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดย    
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลตรวจสอบภายใน  ๓  วัน 

      ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูล  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคาซื้อ  ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E – ซ. ๒ / ๒๕๕๘ ” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล   
ในวันที ่๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี )   
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   
                   คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า         
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบแล้ว 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า   มีผู้ประสงค์จะ เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือ  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย นั้นออกจากการเป็น ผู้มีสิทธิ เสนอราคา  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษ        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
                    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประ กวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายใน  ๓  วัน นั บแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณ ะกรรมการด าเนินการประมูล    การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน 
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ 

ราคา... 
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ราคา  และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อ 
เพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

    (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที ่      
๑๖ กันยายน ๒๕๕๘   ได้ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จ ากัด 
(มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี ๔๙๒  ถนนเชียงใหม่ – ล าปาง  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  โทร ๐๕๓ – ๒๖๑ – ๑๗๔ ต่อ ๔๒๗๓ โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว ( User  ID)  
และรหัสผ่าน ( Password ) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
 (๒ ) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค                                          
 (๓) ราคาเริ่มต้นของการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่ 
๒,๓๔๕,๐๐๐  บาท  
                     (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
                     (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
                     (๖) ผู้เสนอราคาที่  LOG  IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวด
ราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯและจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๔,๐๐๐.-  บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว    
                     (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
                     (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา   
                     (๙)  การประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลแบบปิดราคา  (Sealed  Bid  Auction )   
                    (๑๐)  ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดเวลาระยะเวลาการประมูล ๕  
นาที จะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
                     (๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง  ในการประ กวดราคาซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือข้อตกลง ๓  ฝ่าย)  ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
            ๕. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่น ซองข้อเสนอฯ  จ านวน ๑๒๐,๐๐๐   
บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอ
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
        ๕.๑  เงินสด 
                ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
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 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๕ (๑ )   
                ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย                                                               

                หลักประกันซองตามข้อนี้  เทศบาลต าบลยางเนิง้จะคืนให้ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว    
                การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ผู้ค้าท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญา เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะยึดหลักประกันซองในอัตรา
ร้อยละ ๕ ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ จะถูกยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคาท่ีจัดหา  

(๑)  ผู้ค้าท่ียื่นเอกสารปลอม 
(๒)  ผู้ค้าท่ีเสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือได้โทรศัพท์ไปยังตลาดกลางเพ่ือแจ้งความ

ประสงค์และระบุราคาที่เสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
(๓)  ผู้ค้าท่ีมีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
(๔)  ผู้ค้าท่ีไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้

คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
(๕)  ผู้ค้าท่ี LOG IN แล้วไม่เสนอราคา  หรือเสนอราคากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล หรือ

เสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศ 
(๖) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม  
                ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ ด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น       
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลยางเนิ้งเท่านั้น 
            ๖.๓  เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประ กวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง 

                       (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประ กวดราคาซื้อ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

๖.๔ ในการ... 
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                ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  
                ๖.๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้ ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือก ซื้อ ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคา ซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด ซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด   ผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
               ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประ กวดราคา ซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่า         
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิ เสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  
วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ ขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะ ตัดรายชื่อผู้เสนอราค าดังกล่าว   
และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  

 ๗. การท าสัญญาซื้อขาย  
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ท าการของทางราชการ หรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลต าบลยางเนิ้งยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
    (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
 ๑.๕(๒) 

   (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและ ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒) 
                      (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 



                                                                                         

 
 

                                                              -๘- 
 

      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันทีคู่่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

  ๘. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐  (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน           

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา ซ้ือ
ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  -  เดือน  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

          ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                  ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจาก เงินกู้  ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
(กสท.) เพ่ือด าเนินการต่างๆรวม ๖ โครงการ  ในวงเงิน ๑๐,๐๙๕,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ โครงการติดตั้งป้ายระชา
สัมพันธ์ LED ได้รับอนุมัติให้กู้ในวงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบ าทถ้วน)   สภาเทศบาลได้อนุมัติ    
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประช าปี ๒๕๕๘       
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับการอนุมัติ เงินกู้จาก
ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้วเท่านั้น  
                   ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิเสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู้ ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ ดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                           (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ง ของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

  (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                   ๑๐.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลต าบลยางเนิ้งแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ  
(๗)  มิฉะนั้น เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

๑๑.๔  ผู้มี.. 



                                                                                         

 
 

-๙- 
  
                   ๑๐.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ ๗  เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                   ๑๐.๕  เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี ) 
   

 

 
                        สมพร  เรืองแยม้ 
 

 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
                                        วันที่  ๒๕   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         

 
 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ E-ซ.๒/๒๕๕๘ ลว. ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ LED ครบสี (Full colour) 
๑. ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  ๑  ป้าย  ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ชนิด LED ครบสี (Full colour) ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว 
๒ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๖  ตารางเมตร 
 - ความละเอียดระยะห่างระหว่างหลอดไม่เกิน PITCH 12 
 - รองรับการถ่ายทอดสดทั้งระบบภาพและระบบเสียงชนิดไร้สาย 
 - แสดงภาพได้ทั้งชนิดเคลื่อนไหว,ภาพนิ่ง,อักษรวิ่ง 
  - ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  ๒  ชุด 
 - กล่องใส่อุปกรณ์และสวิทซ์ตัดไฟ จ านวน  ๑  ชุด 
 - ชุดค่าอ่านการใช้กระแสไฟฟ้าของป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑  ชุด 
 - สามารถแสดงผล วัน เดือน ปี 

- สามารถแสดงผลอุณหภูมิ 
๒. เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.1195-2536) ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
 ๒.๑ เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก. 1195-2536) 
       - ภายในตัวเครื่องรับต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ซึ่งแยกอิสระจากกัน คือ 
                   ๑. ชุดจ่ายไฟ ส าหรับภาครับและภาคขยายเสียง 
          ๒. โมดูลภาครับ ชนิดแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียง  
          ๓. โมดูลภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ วัตต์  
        - เครื่องรับการกระจายเสียงสามารถแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งโดยตรง
จากเครื่องส่งเทศบาล 
                 - ย่านความถี่ใช้งาน 420.200 เมกกะเฮริตช์ มีหมายเลขเครื่องที่ผ่านการตรวจจาก กทช.หรือ  
กสทช. และมีเอกสารบัญชีแจกแจงจาก กทช. และ กสทช. มาแสดง 
        - ตัวเครื่องรับวิทยุใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 VAC จากการไฟฟ้าโดยตรง 
          - สายอากาศส าหรับภาครัฐ 
        - เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณใช่ต่อร่วมกับ เทป วิทยุ หรือ DVD ได้ 
        - ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.1195-2536 โดยส าเนาหนังสือรับรองและ
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นซอง 
 ๒.๒ ล าโพงฮอร์นขนาด ๑๒ นิ้ว ๔ ล าโพง พร้อมสายน าสัญญาณ ยาว  ๒๐  เมตร  
        - สายน าสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 SQ.MM พร้อมอุปกรณ์ยึดสาย 
       - ล าโพงฮอร์นชนิดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากฮอร์น ๑๒ นิ้ว ปากและไส้ล าโพงท าด้วย
อลูมิเนียม ก าลังขับ ๖๐ วัตต์ จ านวน  ๔ ตัว 
๓. อุปกรณ์ควบคุมป้าย ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
 ๓.๑ เครื่องเล่นดีวีดี (มอก. 1195-2536) จ านวน  ๑  เครื่อง 
                - ใช้เล่นได้ทั้ง CD และ DVD 
                - รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณวีดีโอและเสียงแบบดิจิตอล HDMI 
       - ใช้ไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz. 
                - เล่นต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  นาที 



                                                                                         

 
 

                - ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี  (มอก.1195-2536) โดยส าเนาหนังสือรับรองและ
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง 
 ๓.๒ จานรับสัญญาณภาพ TV สาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ 
       - รองรับสัญญาณภาพช่อ ๓ , ๕ , ๗ , ๙ , ๑๑ 
 ๓.๓ สายน าสัญญาณภาพจากเครื่องประมวลภาพไปยังเครื่องส่งสัญญาณภาพ จ านวน   ๑  ชุด  
       - เป็นสายสัญญาณชนิด CAT5e แบบเกลียวคู่ 
                - ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๑๐/๑๐๐ 
                - ขนาดเบอร์  24 AWG 
 ๓.๔ สายน าสัญญาณภาพ HDMI ความยาว ๕ เมตร จ านวน ๒ เส้น 
       - สามารถรองรับภาพระบบ Full HD (180p) 
 ๓.๕ เครื่องประมวลผลภาพ ( Video Processor) และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ จ านวน  ๑  เครื่อง 
       - สามารถรับสัญญาณภาพที่มีรายละเอียดสูงถึง 1920x1080 พิกเซล และแสดงภาพได้ที่ความ
ละเอียด 1280 x 720 พิกเซล 
                - รองรับสัญญาณเข้าในรูปแบบ 3D/HD/SD/SDI 
                - การสลับสัญญาณเข้าท าได้ง่าย 
      - รองรับการท างานบน TCP/IP , USB , RS 232 Remote Control 
                - รองรับสัญญาณเข้าได้หลายรูปแบบ 
      - รองรับการส่งสัญญาณภาพออกได้ทั้งแบบ VGA และ DVI เลนส์ท าด้วย Polycarbonate แบบ 
DIMOND ทรง ๘ เหลี่ยม ชนิดทนความร้อนไม่กรอบหรือแตกง่ายมีสีให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น สี
เหลือง สีน้ าเงิน สีแดง ด้านบนออกแบบให้มีลายฝ้า เพ่ือป้องกันการสะท้อนจากแสงของดวงอาทิตย์  
      - ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอด LED จ านวน ๔ แผง วางเรียงกันแถวละ ๒ แผง ด้านหน้า ๒ เลนส์ 
ท าด้วย  Polycarbonate แบบ DIMOND ทรง ๘ เหลี่ยม ชนิดทนความร้อนไม่กรอบหรือแตกง่ายมีสีให้เลือกตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น สีเหลือง สีน้ าเงิน สีแดง ด้านบนออกแบบให้มีลายฝ้า เพ่ือป้องกันการสะท้อนจาก
แสงของดวงอาทิตย์ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอด LED จ านวน ๔ แผง วางเรียงกันแถวละ ๒ แผง ด้านหน้า ๒ 
 
๔. งานโครงสร้าง 
 - โครงสร้างส่วนฐานกรอบจอ LED เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00 x1.50 ม. ตามแบบ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 - กรอบจอ LED เป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ความสูงไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร ตามแบบก่อสร้างเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 

 
 

 

   
 
 
 
 



                                                                                         

 
 

 
 


