
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
เรื่อง  ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา  จ านวน  1 คัน   
พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1 หลัง  และสัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์   

และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีความประสงค์ท่ีจะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา  จ านวน  1 คัน  พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1 หลัง  และ
สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์   และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ ง  จ านวน 1 ชุด   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                       
(ตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ แนบท้าย)   ก าหนดส่งมอบภายใน  60 วัน   ซึ่ งราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้                        
ราคากลาง  575,500.- บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา            
รายอ่ืน  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลองอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา 
  6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง       
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้



   8.  เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาจะต้องจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
เคร่งครัด 

/ ก าหนดยื่น...... 
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  ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   26  มิถุนายน  2560                     
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับอ าเภอ  ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒  อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา   หน้าที่ว่าการอ าเภอ            
เมืองพะเยา   ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เสนอราคาในวันที ่  30  มิถุนายน  2560   

 ก าหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  4 กรกฎาคม  2650                      ใช้
วิธีการประมูลแบบปิดราคา (Sealed Bid Auction)  ซึ่งเป็นการประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ าสุดระยะการประมูล              
30 นาที ไม่มีการต่อเวลา  ดังนี้ 

 ทดสอบระบบ   เวลา 09.55 – 10.10 น.   
 เริ่มประมูลฯ เวลา 10.10 – 10.40 น.   

 (หมายเหตุ : ทดสอบระบบใช้เวลา 15 นาที / เวลาประมูลใช้เวลา 30 นาที /พัก ใช้เวลา 10 นาที ) 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ได้ที่ กองคลัง   งานพัสดุ                             
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส    อ าเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา   ระหว่างวันที่  12 – 21 มิถุนายน 2560   
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. -  16.30 น. ( ในวันและเวลาราชการ )  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0–5488–9909  ใน
วั น แ ล ะ เว ล า ร าช ก ารห รื อ    ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด ท า ง เว็ บ ไซ ต์   www.maesaisao.go.th ห รื อ ท า ง เ ว็ บ ไซ ด์ 
www.gprocurement.go.th ขอให้ผู้มารับ/ซื้อเอกสารฯ   เตรียมหมายเลขผู้เสียภาษีมาในขณะรับเอกสารด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2560 
 

 
(นายสันติ    สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

http://www.maesaisao.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 4/2560 
ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา  จ านวน  1 คัน 

พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1 หลัง  และสัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์  และเครื่องขยาย
เสียงพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ลงวันที่  12  มิถุนายน  2560 
------------------------------------------------ 

 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ใส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส” มีความประสงค ์
ที่จะประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา  จ านวน  1 คัน  พร้อมหลังคา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1 หลัง  และสัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์  และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  
จ านวน 1 ชุด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (ตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ แนบท้าย)    ก าหนดส่งมอบภายใน  60 วัน             
ซ่ึงราคากลางในการจัดซ้ือครั้งนี้  ราคากลาง  575,500.- บาท   (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้                           
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
   ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                    
    ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
   1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.4  แบบสัญญาซื้อขาย 
    ๑.5  แบบหนังสือค้ าประกัน 
     (๑)  หลักประกันซอง                                                 
     (๒)  หลักประกันสัญญา                                              
    ๑.6 บทนิยาม                                                               
                               (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.7  แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                                         
                                (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒                                         
   ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ
ที่จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                        ๒.๒  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 



   2.3  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอ
ราคารายอ่ืน  และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลองอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 
    2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ    
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

/2.5 นิติบุคคล.............. 
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    2.5  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา 
    2.6  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                  
ด้ วยระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบี ยน ในระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    2.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า          
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
     2.8  เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาจะต้องจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ             
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 
   ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒  ส่วน คือ 
    ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
     (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
      (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา            
(ถ้ามี) 
      (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
     (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
    (3)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
     (4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  



     (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.7 (1) 
    ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบเอกสารภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาไทยด้วย 
     (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
     (๓)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
     (๔)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
    (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.7 (๒) 
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   ๔.  การเสนอราคา  
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใน เอกสารประมูลซื้ อ               
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  
    ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา   ที่ตนเสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 
    ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวัน ลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย  
     ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด  คุณลักษณะ
เฉพาะของ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา                 
จ านวน  1 คัน  พร้อมหลังคารถบรรทุก  (ดี เซล) ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1 หลัง  และสัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์                       
และ  เคร่ืองขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด   ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑   และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง             
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อจะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อฯ ตรวจสอบภายใน  3  วัน 
    ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน  -   (หน่วย)  เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  จะไม่รับผิดชอบ             
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  จะคืนให้แก่              
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  



    ๔.๖  ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E 4/2560”  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                   
ในวันที่ 26  มิถุนายน  2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล ระดั บ อ า เภ อ   ตั้ ง อ ยู่ ที่ ชั้ น  ๒   อ าค ารส านั ก งาน ส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น                                
อ าเภอเมืองพะเยา   ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด  
   คณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อฯ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1)   ณ วันประกาศประมูลซื้อ   ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือ ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็น    
ผู้ทิ้งงาน  

/-4- ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
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    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา         
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อฯ ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลซื้อจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และ
เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่
ยังเหลือก่อนจะ    สั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการประมูล    ซื้อฯ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ



แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อฯ สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
    ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
    (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวันเวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว  (UserID) 
และรหัสผ่าน (Password ) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
    (2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 
    (3)  ราคาสูงสุดของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่ มต้นที่  
575,500 บาท  (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
    (4 )  ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี )                  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
     (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
    (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอราคาขั้นต่ า 
(Minimum  Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  จากราคาเริ่มต้น ในการประมูลฯ และการเสนอ
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลด
แล้ว 
      (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลฯเสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
    (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
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  5. หลักประกันซอง   
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 28,775 บาท (สองหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดห้าสิบห้าบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
   5.1  เงินสด 



    5.2  เช็คที่ ธนาคารสั่ งจ่ายให้ แก่   “องค์การบริหารส่ วนต าบลแม่ ใส”  โดยเป็น เช็ค                        
ลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
    5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ ในข้อ 1.5 (1) 
     5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต                  
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย                 
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันของธนาคารดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
    5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข้อนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิเสนอราคา              
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก               
ข้อผูกพันแล้ว  
   การคืนหลักหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส ก าหนดหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ดังนี้ 
   หากผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาจะยึดหลักประกันซองร้อยละ 5 ของราคา
ที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาท่ีจัดหา 
    (1)  ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
    (2)  ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง
ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
    (3)  ผู้ค้าท่ีมีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    (4)  ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และ           
ได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดลางทราบภายในระยะเวลาการประมูล 
   (5)  ผู้ค้าที่ Log in แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล 
หรือเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ 
   (6)  ผู้ค้าท่ีไม่ยืนยันราคาสุดท้าย ซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 
    6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส              
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
    6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 
แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใส  เท่านั้น 
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    6.3  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์เสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประมูลซื้อ            
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ใส  
     (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
   6.4  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบล                
แม่ใส มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   6.5  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาการกระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
    6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า                  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.6  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

   ๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
    ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  
    ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ที่รวมกันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะ
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  เจ้าของงบประมาณแต่ละองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส โดยตรง ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง (หากผู้ค้าที่ได้รับคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่



ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อหรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอ่ืนด้วย และในกรณีนี้ให้
ยกเลิกการประมูล) และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง           
อย่างใดดังต่อไปนี้ 
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   (1)  เงินสด 
    (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส”  โดยเป็นเช็คลงวันที่              
ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ                   
ในข้อ 1.5 (2) 
    (4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ ได้รับอนุญาต               
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย             
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.5 (2)   
    (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  8.  อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 1.4  จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 

   9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง           
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่ได้เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา   ไม่น้อยกว่า......1......ปี.....-...เดือน  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสได้รับมอบ โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....7....วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   
 

   10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
       10.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี ้ได้มาจากเงินกันไว้เหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2559   งบลงทุน   ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา  จ านวน  1 คัน  พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1 หลัง  และ
สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์  และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด    
   10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็น                
ผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 



     (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน             
7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
     (2)  จัดการให้สิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนหรือมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย               
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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    10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใสแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ  4.8 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จะริบหลักประกันซอง จ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมท้ังพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
     10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ  7  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
    10.5  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด               
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคา 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วง เวลาติดต่อกัน คือช่วงแรก  
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย(วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน ในช่วงที่สอง คือ  ตั้ งแต่
วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย  จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  ตัวอย่าง เช่น ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  วันที่ 18  
พฤศจิกายน  2559  ก าหนดวันเสนอราคาวันที่  6 ธันวาคม 2559  และก าหนดยืนราคา  90 วัน  นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้ายการนับระยะเวลาค้ าประกันซอง คือ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม  2559   และนับต่อเนื่อง



ในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม  2559  จนถึงวันที่ 6  มีนาคม 2560 (รวม 90 วัน) ดังนั้น  ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง  คือ ตั้งแต่วันที่  18 พฤศจิกายน 2559  จนถึงวันที่  6  มีนาคม  2560 
 การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ าแต่
ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากค านวณแล้วมีเศษของหลัก
หน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น  โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับเพื่อความชัดเจน และป้องกันความ
ผิดพลาดในการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท ค านวณ
ร้อยละ 0.2  ได้เท่ากับ 311,314 บาท  ได้ก าหนดการเสนอราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท  ค านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ  89,1435  บาท   ได้ก าหนดการเสนอราคา
ขั้นต่ า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท  ค านวณร้อยละ 
0.2  ได้เท่ากับ 15,578 บาท  ให้ก าหนดการเสนอราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)                  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท  
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสงูกว่าราคาข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum 
Bid)  ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้และการเสนอลดราคา
คร้ังถัดๆไป  ต้องเสนอราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับการจัดหาพัสดุ ที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย  เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการ
เสนอราคารวม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

 

วันที่  12   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 


