
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ    

เรื่อง  ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------------- 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะประมูลซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 

150 แรงม้า จ านวน 1 คัน ราคากลางของการจัดซ้ือในครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน  4,200,000 บาท (-สี่ล้านสองแสน
บาทถ้วน-) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายนี้ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 

                     2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

      4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่อ้อ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการ

ประมูลซื้อครั้งนี้ 

                     6. ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จโดยไม่คิดมูลค่า 

        7. ผู้ขายต้องท าการฝึกอบรมการใช้รถอย่างถูกวิธี และอบรมช่างในการซ่อมบ ารุงเบื้องต้นให้แก่

บุคลากรของ อบต.แม่อ้อ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

          8. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีท่ีมีความเสียหายแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่

มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน หรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ 

ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องด าเนินการบ ารุงรักษาตามตารางรายการ

บ ารุงรักษาของเครื่อง 

        9. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ ามันอื่น 

ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด พร้อมที่ใช้งานทันที  

   10. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 

รายจ่าย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

       11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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  12. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 13. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขาย 

 14. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า ยี่ห้อที่เสนอราคา 

        ก าหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่าง เวลา 09.00 น.  ถึงเวลา  11.00 น.  

ณ  ห้องข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ชั้น 1 ที่ว่าการอ าเภอพาน  

         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ
และทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2557 ถึงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 
2557 ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-
671588 ต่อ 14  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่   30   มกราคม  2557  

 

   (นายสมคิด  ศรีมูล) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557 

โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ลงวันที่   30 มกราคม  2557 
-----------------------------------------  

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “อบต.แม่อ้อ” มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถ

ขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน ราคากลางของการจัดซื้อในครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน  

4,200,000 บาท (-สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน-) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันท ีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดย
มีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4  แบบสัญญาซื้อขาย  
 1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (1)  หลักประกันซอง   
(2)   หลักประกันสัญญา  

 1.6 บทนิยาม  
(1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ 

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

/2.5 ผู้ประสงค.์.. 
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  2.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องด าเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จโดยไม่คิดมูลค่า 

  2.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องท าการฝึกอบรมการใช้รถอย่างถูกวิธี และอบรมช่างในการซ่อมบ ารุง

เบื้องต้นให้แก่บุคลากรของ อบต.แม่อ้อ ไม่นอ้ยกว่า 6 ชั่วโมง 

   2.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีท่ีมีความเสียหายแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วน

ควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน หรือซ่อมให้โดยไม่คิด

มูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องด าเนินการบ ารุงรักษาตามตาราง

รายการบ ารุงรักษาของเครื่อง 

  2.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง 

และน้ ามันอ่ืน ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด พร้อมที่ใช้งานทันที  

           2.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 2.11 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 2.12 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 2.13  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขาย 

 2.14  ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า ยี่ห้อที่เสนอราคา 

3.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ  

  3.1  ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

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

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

   (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ เป็นผู้
ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
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     (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)  
  3.2  ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

  (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
   (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
  (4)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5  
  (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)  
4.  การเสนอราคา  
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  

 4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  

 4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ อบต.แม่อ้อ 
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูล ตรวจสอบ
ภายใน……-…… วัน  

  4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ………-….… (หน่วย) เพ่ือใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ อบต.แม่อ้อจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว อบต.แม่อ้อ จะคืนให้แกผู่้ประสงค์จะเสนอราคา 

 4.6 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสาร
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี 1/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ 
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ในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2557 ต้ังแต่เวลา  09.00  น. ถึงเวลา  11.00 น.  ณ ห้องข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ ชั้น 1 ที่ว่าการอ าเภอพาน  

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม
โดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์
จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู ้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และอบต.แม่อ้อจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประมูล
ซ้ือเพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้   
 1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 

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

 (2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

 (3)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 4,200,000.-บาท     
(สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) 

/(4) ราคาที่เสนอ... 
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 (4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว  
 (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน)  จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา   

 
5.  หลักประกันซอง  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 
210,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

 5.1  เงินสด  
 5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก ่อบต.แม่อ้อ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ  
 5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้อบต.แม่อ้อต่าง  ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   ดังระบุในข้อ 1.5 (1) 

 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ อบต.แม่อ้อ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับ

ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
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6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 6.1  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ อบต.แม่อ้อ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
 6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 
แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข ้อผ ิดพลาด หร ือผ ิดหลงเพียงเล ็กน ้อย หร ือผ ิดพลาดไปจากเงื ่อนไขของเอกสารประมูลซื ้อด ้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี  ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ อบต.แม่อ้อ 
เท่านั้น  

 6.3  อบต.แม่อ้อสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้  

 (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ อบต.แม่อ้อ  

 (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื ่อนไขที ่ก าหนดในเอกสารประมูลซื ้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  

 6.4  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลหรือ อบต.แม่อ้อ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ อบต.แม่อ้อ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 6.5 อบต.แม่อ้อ ทรงไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ อบต.แม่อ้อเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง อบต.แม่อ้อ จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 อบต.แม่อ้อมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และอบต.แม่อ้อจะพิจารณาลงโทษผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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7.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ อบต.แม่อ้ออาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้  

 7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ หรืออบต.แม่อ้อเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 
7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้อบต.แม่อ้อยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

  (1) เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อบต.แม่อ้อ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่

เกิน 3 วันท าการของทางราชการ  
  (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 

ในข้อ 1.5 (2)  
  (4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้อบต.แม่อ้อต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5  (2)  

  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

ซื้อขายแล้ว  

8.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน  

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขายตาม

แบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า……1……ปี….-…….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...7…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสม ของ อบต.แม่อ้อ  
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ อบต.แม่อ้อ ได้รับอนุมัติเงินจากเงินสะสม แล้วเท่านั้น 
 10.2 เมื่ออบต.แม่อ้อ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น 
/ต้องน าเข้ามา.... 
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ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้  

 (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ออบต.แม่อ้อแล้วจะ

ถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น อบต.แม่อ้อจะริบหลักประกันซอง
จ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งอบต.แม่อ้อได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 อบต.แม่อ้อจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซอง
ทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  

 10.5 อบต.แม่อ้อ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 
 

(นางชญาดา  แก้วเขื่อน) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

                      วันที่  30  มกราคม 2557 


