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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง  ประมูลซื้อครุภัณฑกอสราง  (รถตักหนาขุดหลัง)ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

-------------------------------------- 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  มีความประสงคจะประมูลซื้อครุภัณฑกอสราง (รถตักหนาขุด
หลัง)  จํานวน  1  คัน (รามละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบทาย) ราคากลางในครั้งนี้  
3,800,000.00  บาท  (สามลานแปดแสนบาทถวน)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ   ดังตอไปนี้ 
 1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกลาว 
 2. ไมเปนผูที่ถกูระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน 
ตําบลแมสูน ณ วันประกาศ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การประมูลซื้อครัง้นี้ 

6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล 
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

7.เปนนิติบุคคลที่ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
            8. เปนนิติบุคคลที่ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อ-จัดจางภาครัฐ 

9. เปนนิติบุคคลที่ตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเปนเงินสดก็ได 
 กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที ่  30  กันยายน   2558  ระหวางเวลา   09.00  น.  ถึง10.00 น. 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอฝางชั้น 2 
 ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
ไดที่  กองคลัง  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  ระหวางวันที่   14  กันยายน   2558  ถึงวันที่  22  
กันยายน   2558  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข0-5334-6333 ตั้งแตเวลา  08.30 น ถึง 16.30 
น.ในวันและเวลาราชการหรือ ดูรายละเอียดไดท่ี  www.maesoon.go.th ,www.gprocurement.go.th  
 
 ประกาศ ณ วันที ่ 14  กันยายน   พ.ศ. 2558 
 
 
  
 (นายวันชาติ   ศริิภัทรนุกูล) 
                                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 
 



 
 

เอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที ่…1/2558.. (ครั้งที่ 2) 
การซื้อครุภัณฑกอสราง (รถตักหนาขุดหลัง  จํานวน  1 คัน)   

ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
ลงวันที่  14  กันยายน   2558  

 

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

องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบลแมสูน มีความประสงคจะ
ประมูลซื้อครุภัณฑกอสราง  รถตกัหนาขุดหลัง  จํานวน  1  คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม
เอกสารแนบทาย) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามรายการ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงาน
มากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวใน
เอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือคํ้าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)   หลักประกันสัญญา  

 **  (๓)   หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา  
 ๑.๖ บทนิยาม  

(๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
 ....................................ฯลฯ......................................... 
 

๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
๒.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม เปนผูที่ ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู ประสงคจะเสนอราคาตองไม เปนผู มีผลประโยชนร วมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคา 
รายอื่ น และ/หรื อ ต องไม เป นผู มี ผลประโยชน ร วมกันกับผู ให บริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส  
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม เปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไมยอม 
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
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**  ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น*  

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ  

  ๓.๑  สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
   (๑)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

  (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน 
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     

   (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
   (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผู เขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา 
ฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
    (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

   (๕) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒  สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตอง 

ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 
   (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา 

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง ตามขอ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)  
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไว ในเอกสารประมูลซื้อ 

ด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส  และหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ างด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส นี้  
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงค
จะเสนอราคาใหชัดเจน  
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 ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา...145...วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา 
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

 ๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …120… วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 ๔.๔  ผู ประสงค จะเสนอราคาต องส งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่ประมูลซื้อดังกลาว ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒  
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “องคการบริหารสวนตําบลแมสูน” จะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางราชการ  

 สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน……3……… วัน  

**  ๔.๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ………………-…………คัน  
เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ “องคการบริหารสวน
ตําบลแมสูน”  จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช
แลว หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา  

 ๔.๖ ก อนยื่ น เอกสารประมู ลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส  ผู ประสงค จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลซื้อ
ตามเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2)” ยื่นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่  30 กันยายน 2558  ตั้งแตเวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 11.00 น. 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอฝาง 
ชั้น 2 

 เ มื่ อ พ น กํ า ห น ด เ ว ล า ยื่ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ มู ล ซื้ อ ด ว ย ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส แ ล ว  
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน 
ผู มี ผ ลประ โ ยชน ร ว มกัน ระหว า งผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส  
ตามข อ ๑.๖ (๑) ณ วั นประกาศประมู ลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อไม  พร อมทั้ งตรวจสอบ 
ขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผูประสงค
จะเสนอราคา หรือผู มีสิทธิเสนอราคารายนั ้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
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ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ ไม ผ านการคั ดเลื อกเบื้ องต น เพราะเหตุ เป นผู ประสงค 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชนร วมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผู มีผลประโยชนร วมกัน 
ระหว างผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส  ณ วั นประกาศประมู ลซื้ อ 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูล 
อาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประมูลซื้อ 
เพื่อใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  

 ๔.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

 (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  

 (๓)  ราคา เริ ่มต นของการประม ูลซื ้อด วยระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส จะต อง เริ ่มต นที่ 
3,800,000.00 บาท  (สามลานแปดแสนบาทถวน) 

 (๔)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว  

 (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ 
 (๖)  ผูมีสิทธิ เสนอราคาที่  LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่ เ สนอ ในการประมู ลซื้ อ ด ว ย ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส  จ ะต อ งต่ํ า ก ว า ร าคา เ ริ่ ม ต น ในการมู ลฯ  
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ...7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) จากราคา 
เริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  7,000.00 บาท 
(เจ็ดพันบาทถวน)  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 

 (๗)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  

 (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่  9 ตุลาคม  2558  ตั้งแตเวลา  
10.30 น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวันเวลาและสถานที่เสนอราคา(บก. 005) ใหทราบ
ตอไป 
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๕.  หลักประกันซอง  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  

จํานวน 190,000.00  บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน 
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน 
ใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้ 

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น

ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงิ นทุนเพื่ อการพาณิชย และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกันตามประกาศของธนาคารแห งประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน   
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามขอนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา 
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   
ไดพนจากขอผูกพันแลว  

 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  จะพิจารณาตัดสนิ

ดวยราคารวม  
 ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        
ไ ม ถ ูก ต อ ง ต า ม ข อ  ๔  แ ล ว  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ น ิน ก า ร ป ร ะ ม ูล จ ะ ไ ม ร ับ พ ิจ า ร ณ า ข อ เ ส น อ 
ของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื ่อนไขของเอกสารประมูลซื ้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนที ่มิใชสาระสําคัญ ทั ้งนี ้ เฉพาะในกรณี          
ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเทานั้น  

 ๖.๓  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไม
มีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้  

 (๑)  ไม ปรากฏชื่ อผู ประสงค จะเสนอราคารายนั้ น ในบัญชี ผู รั บเอกสารประมู ลซื้ อ 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูน มสีิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 
/6.5 องคการ......... 
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 ๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา

ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  

และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  

 ๖.๖  ในกรณีที่ ปรากฏข อเท็ จจริ งภายหลั งจากการประมู ลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส ว า  
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน 

๗.  การทําสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของ

ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได  

 ๗.๒  ในกรณีที่ ผู ช น ะการประมู ลซื้ อ ด ว ย ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ไ ม ส า มารถส ง มอบ  
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เห็นวาไมสมควร
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ  5  ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดใหองคการบริหารสวนตําบล
แมสูน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ 

ในขอ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในขอ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแลว  
 

/8.  อัตราคาปรับ....... 
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๘.  อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ…0.1.ตอวัน  
๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
 ผู ชนะการประมูลซื้ อด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส  ซึ่ ง ไดทํ าขอตกลงเปนหนั งสื อ  

หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา……2……ป….-…….เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อ 
รับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน….15.…….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง  
    ** ๑๐.  การจายเงินลวงหนา  

ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ….-.….ของราคาสิ่งของ 
ที่เสนอขาย แตทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน 
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๓) ใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
กอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น  

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ  
** ๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป.งบประมาณ  พ.ศ.  

2558  และจายขาดเงินสะสม 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ไดรับอนุมัติเงิน

จากงบประมาณประจําปพ.ศ.2558  และไดรับอนุมัติการจายขาดเงินสะสมแลวเทานั้น 
 ๑๑.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและ

ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ 
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้  

 (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ 
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑๑.๓ ผู ประสงคจะ เสนอราคาซึ่ ง ไดยื่ น เอกสารประมูลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส 
ตอองคการบริหารสวนตําบลแมสูน แลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือก     ให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๘ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  

/รวมทั้ง....... 
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รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม 

 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา        หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน สงวนสิทธิท์ี่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  

 
 

…………………………………  
14   กันยายน  2558 

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

หมายเหตุ   
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

ที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะ

จัดหาพัสดุใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
การนับระยะเวลาค้ํ าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่ จั ดหาพัสดุนับ เปน ๒ ชวง เวลาติดตอกัน  

คื อ  ช ว งแรก  ตั้ ง แต วั นยื่ นซองข อ เ สนอทางด าน เทคนิ คจนถึ ง วั น ยื นยั น ร าค าสุ ดท า ย  ( วั น เ สนอร าคา )  
และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวัน
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา 
๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ 
และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น 
ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

** ใหหัวหนาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูดําเนินการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความ
จําเปน  

*** ใหระบุชื่อ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จัดหา พรอมประทับตราชื่อหนวยการบริหารราชการ          สวนทองถิ่น โดย
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงช่ือยอกํากับตรา 
 การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละ
ครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หากคํานวณแลวมีเศษของหลัก
หนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความ
ผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอย
ละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท 
คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณี
การจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงาน
กําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 

 



 
แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
 ๑. ขาพเจา............(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)..............................อยูเลขที่..............................................
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง................................................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท............................................................. 
โดย..................................................................................................ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ 
ในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่.................................โดยตลอด
และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด
และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒.   ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี ้
 
ลําดับที่ รายการ จํานวน กําหนดสงมอบ 
 
 
 
 

   

  
 ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา........................วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือ
ระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นรองขอ 
 ๔. ในกรณีที่ ข าพเจ าได รั บการพิ จารณาให เป นผู ชนะการประมู ลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส  
ขาพเจารับรองที่จะ 
   ๔.๑ ทํ าสัญญาตามแบบสัญญาซื้ อขายแนบท าย เอกสารการประมูลซื้ อด วยวิ ธี การ 
ทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น..................................ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น..................................กอนหรือขณะที่ไดลงนาม
ในสัญญาเปนจํานวนรอยละ............ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกัน   
การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแกหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิจะยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสก็ได 
 
 
 
 



 ๕. ขาพเจายอมรับวาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้ง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขาพเจา
ยินยอมมอบใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 
  สําหรับตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว ซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นคืนให ขาพเจาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวอยางนั้น 
     **   ๗. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพัน 
แหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ..................................................................................เพื่อเปนหลักประกันซอง
เปนจํานวนเงิน................................................................บาท มาพรอมกันนี้ 
 ๘. ข าพเจ าได ตรวจสอบเอกสารต างๆ ที่ ได ยื่ นในการประมู ลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส นี้ 
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับ
ผิดพลาด หรือตกหลน 
 ๙. ก า ร ป ร ะ มู ล ซื้ อ ด ว ย ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส นี้ ไ ด ยื่ น เ ส น อ โ ด ย บ ริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ ร ร ม  
และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรู ร วมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง  
หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดอืน.................................... พ.ศ. .............................. 
 
 
          ลงชื่อ    ..................................................... 
            (...................................................) 
          ตําแหนง ...................................................... 
             ประทับตรา    (ถามี) 
 
 
หมายเหตุ   
 *  คําวา “หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ
องคการบริหารสวนจังหวัด ผูดําเนินการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 **  ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 



 


