ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน
เรื่อง ประมูลซื้อครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ
ประมูลซื้ อครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง รถ บรรทุก น้ าอเนกประสงค์ ซึ่ งมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนด
ดังนี้ รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ พร้อมสเปร์ บาร์ ฉีดล้างถนนและอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ เครื่ องยนต์ดีเซลมีกาลังแรงม้าสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลัง เก๋ งติดตั้งตูบ้ รรทุกน้ า มี
ปริ มาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า 8,000 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ าและปั๊ มน้ า เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก.กาหนด
ราคาตามท้องตลาด กาหนดราคากลางเป็ นจานวนเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน ) ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้ อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบา ล
ของ ผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่นัา้ น
4. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
โพไร่ หวาน
5. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลโพไร่ หวาน ณ วันประกาศ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมในการประมูลซื้ อครั้งนี้
6. ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่นัา้ น
7. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดการยืน่ ซอง/

-2กาหนดยืน่ เอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (
E-Auction) ในวันที่ 5 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อหรื อการจ้างของ อบต .
ระดับอาเภอ (ที่วา่ การอาเภอเมืองเพชรบุรี ) และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
กาหนดวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14
เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. ณ สานักงานบริ การลูกค้า บริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จากัด(มหาชน) เพื่อขอรับ
เลขประจาตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการประมูล
กาหนดวันประมูลซื้ อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา
09.45 น. ถึง 10.15 น.
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประมูลในราคาชุดละ
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่งาน
พัสดุ (กองคลัง) องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน ระหว่างวันที่ 16 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 26 เดือน สิ งหาคมพ.ศ.2559
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์
www.gprocurement.go.th
,
http://www.poraiwan.go.th หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3249-3149 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
16 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2559
สิ บเอก
( วัลลภ แจ่มจารัส )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน

เอกสารประมูลซื้อด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E01/2559
การซื้อครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง รถบรรทุกนา้ อเนกประสงค์
ตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน
ลงวันที่ 16 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2559
.........................................
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า
“องค์การบริ หารส่ วนตาบล ” มีความ
ประสงค์จะประมูลซื้ อครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ซึ่ งมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่
กาหนดดังนี้ รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ พร้อมสเปร์ บาร์ ฉีดล้างถนนและอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง
ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่ องยนต์ดีเซลมีกาลังแรงม้าสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลัง เก๋ งติดตั้งตูบ้ รรทุก
น้ า มีปริ มาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า 8,000 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ าและปั๊ มน้ า เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก.
กาหนดราคาตามท้องตลาด กาหนดราคากลางเป็ นจานวนเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน )
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของ
แท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

(
(
(
(
(
(

1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลซื้อด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.5 แบบหนังสื อค้ าประกัน
1) หลักประกันซอง
2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา/
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2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้ อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธ ไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นนัว่้ นา
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์การข้อมูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(
1) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก
) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผู้
ถือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยนื่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3)ในกรณี ผปู ้ ระสงค์/
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(3) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะผูร้ ่ วม
ค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่
ผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใด
เป็ นนิติบุคคล ให้ยนื่ เอกสารตามที่ได้ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อ หรื อ จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(4) หลักประกันซองตามข้อ 5
(5) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืน่ ข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้ อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อหรื อการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง ลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน นับแต่วนั
ยืนยันราคาสุ ดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้ อขาย
4.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก น้ าอเนกประสงค์ ไปพร้อมเอกสารส่ วนที่ 1 และเอกสารส่ วนที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทาง
ราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดาเนินการประมูล มีความประสงค์
จะขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดาเนินการ
ประมูลตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5ก่อนยืน่ เอกสาร/

4
4.5 ก่อนยืน่ เอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสาร
ประมูลซื้ อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืน
่ เอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้ อ ตาม
เอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E01/2559” กาหนดยืน่ เอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction) ในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อหรื อการจ้างของ อบต .ระดับอาเภอ (ที่วา่ การอาเภอเมืองเพชรบุรี ) และ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
กาหนดวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. ณ สานักงานบริ การลูกค้า บริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จากัด(มหาชน)เพื่อขอรับเลข
ประจาตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการประมูล
กาหนดวันประมูลซื้ อด้วยระบบ
ตั้งแต่เวลา 09.45 น. ถึง 10.15 น.

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ เอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ น
ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผู ้ ให้บริ การ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ
1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบ
รับ หรื อวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล ก่อนหรื อในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และหน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิง้ งาน

ผูป้ ระสงค์/
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ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้
ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้ อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่
ราชการจังหวัดให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื่ อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่คา้ งอยูภ่ ายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยงั เหลือก่อนจะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้
โดยง่าย หรื อข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอ
ราคาทุกรายที่มีอยูใ่ นสถานที่น้ นั ทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประมูลซื้ อ เพื่อให้การประมูลซื้ อเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ
ดังนี้
(
1) ผูเ้ สนอราคาจะ ต้องเข้ารับการฝึ กอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รับเลข
ประจาตัว ( User ID) และรหัสผ่าน ( Password) เมื่อผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อ
หรื อการจ้างโดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยนื่ มาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่ มต้นของการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่ มต้นที่
3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(5) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาต้อง
LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(6)ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที/่
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(
6) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่ มต้นในการประมูล ฯ และจะต้องเสนอลด
ราคาขั้นต่า ( Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ 7,000 บาท จากราคาเริ่ มต้น ในการประมูล ฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 7,000 บาท จากราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอ
ลดแล้ว
(
7) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล ฯ เสร็ จสิ้ นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(
8) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
5
. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค จานวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกัน ตั้งแต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมโดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5
(1)
5.4 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่ งได้แจ้งเวียนให้หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น จะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะ
เสนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ
เสนอราคารายที่คดั เลือกไว้ ซึ่ งเสนอราคาต่าสุ ด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลงหรื อเมื่อผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ ี องค์การบริ หารส่ วนตาบล
โพไร่ หวานจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
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6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ เอกสารประมูล ซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานเท่านั้น
6.3องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารประมูลซื้ อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลซื้ อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผปู ้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิ นการประมูล ซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในการทาสัญญา
คณะกรรมการประมูลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน มีสิทธิ ให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคา
ชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคา
หนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้ อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประมูล ซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อ
เลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานจะพิจารณายกเลิกการประ มูลซื้ อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น

6.6 ในกรณี ที่ปรากฏ/
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6.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังการประมูลซื้ อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอ
ราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน
มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานจะพิจารณา
ลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
7. การทาสั ญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการประมูลซื้ อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้ า้ ) สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่
หวานอาจจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
7.2 ในกรณี ที่ผชู ้ นะประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ หรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานเห็นว่าไม่สมควร
จัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อตามข้อ 7.1 ผูช้ นะการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้ อขาย
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวน
เงินเท่ากับ ร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาสิ่ งของที่ประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโพไร่ หวานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสื อค้ าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.5(2)
(4) หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่ งได้แจ้งเวียนให้หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้ อขายแล้ว
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

9.การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง/
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9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทา
สัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่
ซื้ อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า....1....ปี ...-...เดือน นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบ โดยผูข้ ายต้อง
รี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานได้รับอนุมตั ิ
เงินจากงบประมาณประจาปี 2559 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ น
ผูข้ าย และได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตามการประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรื อนา
สิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอ
ราคาซึ่งเป็ นผูข้ าย จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้ อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของ
ที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่ งได้ยนื่ เอกสารประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูล ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนด ในข้อ
4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานจะริ บหลักประกันซองจานวนร้อยละ
2.5 ของวงเงินที่จดั หาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณา
ให้เป็ นผูท้ ิง้ งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
10.4 ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวานได้คดั เลือกแล้วไม่ไป
ทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 7 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่
หวานจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้อง
ให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5องค์การบริ หารส่วนตาบล/
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10.5 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน สงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพไร่ หวาน
วันที่

16 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2559

บทนิยาม
“ ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่น ที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการ
สอบราคาจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรื อ
สามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรื อหลาย
รายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์ในเชิงทุนโดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชน จากัด อีกราย
หนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า
“ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งหรื อหุ น้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าใน
กิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบาง
ประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ
หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจ ในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรื อของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อการถือ
หุ น้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ น้
ที่แท้จริ งของห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ น้ ส่ วนหรื อ
บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นใน
การสอบราคาจ้างคราวเดียวกันให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรื อ
(3) แล้วแต่กรณี
การขัดขวาง/

-2“ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ” หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่ง
หรื อหลายรายกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดขางหรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอม
กัน หรื อโดยการให้ ขอให้หรื อรับว่าจะให้เรี ยกรับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
หรื อใช้กาลังประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทาการใด
โดยทุจริ ต ทั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนราคาด้วยกัน หรื อเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบหน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบธุ รกิจปกติ
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