
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง   ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์ถังน้ าในตัวชนิดฉีดโฟมผสม 
ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

………………………………………………………… 
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีความประสงค์จะด าเนินการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์ถังน้ าในตัวชนิดฉีดโฟมผสม ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
๑๗๐ แรงม้า) จ านวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ โดยมรีาคากลางเป็นเงิน 
๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว 
              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภา ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๕.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดงด้วย 

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ  
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๘. คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

   ก าหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ .ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐ .๐๐ น ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
   ก าหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ 
ในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเภา ระหว่างวันที่  ๑๘ เดือน ธันวาคม พ .ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๗ เดือน ธันวาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ใน
วันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ท่ีในเว็บไซต์ www.saophao.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๗๕๓๖-๗๓๒๖  
 

/ประกาศ ณ วันที.่... 

http://www.saophao.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
                                                     นิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ        

(นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๑/๒๕๕๗ 

การชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์ถังน้ าในตัวชนิดฉีดโฟมผสม ตัวรถ ๖ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า) จ านวน ๑ คัน 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  ลงวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
……………..…………………………………… 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์
จะด าเนินการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์ถังน้ าในตัวชนิดฉีดโฟมผสม ตัวรถ ๖ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า) จ านวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) โดยมรีาคากลาง เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  
โดยมี ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ              
          ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
          ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        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.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
   ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖  
   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบ
หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
 

/๒.๖ บุคคลหรือ... 



-๒- 
 
 

   ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ 
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    ๒.๘ คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน(๑) 
    (๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
    (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗(๑) 
   ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการ คุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
    (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
ประทับตรา(ถ้ามี) 
    (๓ )หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
    (๕) แบบในยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) 
 

  ๔.  การเสนอราคา  
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
 

/๔.๒ ผู้ประสงค์… 



-๓- 
 
 
    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน  นับแต่วันยืน ราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
   ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรูปแบบและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์ถังน้ าในตัวชนิดฉีดโฟมผสม ตัวรถ ๖ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า) ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ 
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
   ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน…....-…......หน่วย 
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภาจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อท้ังหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์
ถังน้ าในตัวชนิดฉีดโฟมผสม ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า) ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๑ /๒๕๕๗” ยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์ถังน้ าในตัวชนิดฉีดโฟมผสม 
ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๙ เดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติม โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .๖ (๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓ .๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว  
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือ 
 

/ผู้มีสิทธิ… 



-๔- 
 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
   คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประมูลซื้อเพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
    ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
         (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
         (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
         (๓)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
         (๔)  เสนอราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
         (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG IN เข้าสู่ระบบ 
         (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอ ลด
ราคาข้ันต่ า (Minimum Bid)   ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘ ,๐๐๐ บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
        (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
        (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
        (๙)  การประมูลใช้แบบปิดราคา 
                          (๑๐) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น ส านักงานของตลาดกลาง 
                          (๑๑) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
                               (๑๒) ระยะเวลาการประมูล ๓๐  นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 
๕ นาทีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้ า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
 

/๕. หลักประกันซอง 



-๕- 
 
 

  ๕. หลักประกันซอง 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีเวลาค้ าระกันตั้งแต่ วันยื่นซองข้อเสนอ 
ทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันซองให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 

   ๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา” โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซอง หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
   ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๕(๑) 
   ๕.๔ หนังสือค้ าประกัน ของบรรษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืน
หลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 
  ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑   ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะ
พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   ๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  
คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาเท่านั้น 
   ๖.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเภา  
          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 

/๖.๕ องค์การ... 



-๖- 
 
 
   ๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เป็นเด็ดขาด
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะ
พิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากัน
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑ .๖ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว 
และองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

  ๗. การท าสัญญาซื้อขาย 
   ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของให้
ครบภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
   ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของให้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือตามข้อ ๗ .๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง
ระบุไว้ในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า (๕%) 
ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภายึดถือไว้ในขณะท า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
          (๑)  เงินสด 
          (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
          (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๕(๒) 
          (๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๒) 
          (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย   
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

 
/๘.  อัตราค่า... 



-๗- 
 
 

๘. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 
   

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิม ภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
  ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ …-…...ของราคา
สิ่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้  จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้า  นั้น 
 
  ๑๑.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
   ๑๑.๑ เงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขนส่ง (รถยนต์น้ าเอนกประสงค์ถังน้ าในตัวชนิด
ฉีดโฟมผสม ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อย กว่า ๑๗๐ แรงม้า ) ครั้งนี้ได้จากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
             จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขาย ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณเพียงพอ
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา สามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗  
มีงบประมาณไม่เพียงพอ  
   ๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้  
             (๑)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่จะซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    ( ๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ (๒) ผู้รับซื้อจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี 
 

/๑๑.๓  ผู้ประสงค.์.. 



-๘- 
 
 
   ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ข้อ ๔ .๘(๔) (๕) (๖) และ(๗)  
มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะริบหลักประกันซอง จ านวนร้อยละ ๒ .๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม 
   ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ 
   ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี) 
 
 

           
 

รุจิรา  ศรีหรัญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


