( สสำเนา)

เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซือ้ โครงการจัดซือ้ รถบรรทุกนนำ้ เอนกประสงค์ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล ปริมาตรขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตร
ลงวันที่         สิงหาคม ๒๕๖๒
                  องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า "องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัต"รมีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี ้
ยานพาหนะหรือ
จจำนวน
๑
คัน
รถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
พัสดุท่ีจะซือ้ นีต้ อ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ทีและ
มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำก หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้ โดยมี
ข้อแนะนนำและข้อกกำหนด
ดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำก หนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     สัญญาซือ้ ขายทั่วไป
                          ๑.๔     แบบหนังสือคคำ้ ประกัน
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา
                          ๑.๕     บทนิยาม
                                    (๑)   ผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำก หนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกนนำ้
                 ๒.    คุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ ข้อเสนอ
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒    ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
                          ๒.๓    ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
                          ๒.๔    ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือททำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
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ชั่วคราว เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๕    ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิง้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผทู้ ิง้ งานเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอำอ นาจในการดดำเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนัน้ ด้วย
                          ๒.๖    มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                          ๒.๗    เป็ นนิติบคุ คลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
                          ๒.๘    ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระททำการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
                          ๒.๙    ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของ
ผูย้ ่ืนข้อเสนอได้มีคำค สั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
                          ๒.๑๐  ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๓.    หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
                         ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีผยู้ ่ืนข้อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
                                           (ก)   ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจจำกัดให้ย่ืนสสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอำอ นาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสสำเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจจำกัดหรือบริษัทมหาชนจจำกัให้
ด ย่ืนสสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอำอ นาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสสำเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผยู้ ่ืนข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล ให้ย่ืนสสำเนา
บัตรประจจำตัวประชาชนของผูน้ นั้ สสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน(ถ้ามี) สสำเนาบัตรประจจำตัวประชาชนของ
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสสำเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทัง้ รับรองสสำเนาถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผยู้ ่ืนข้อเสนอเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ย่ืนสสำเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์สสำเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
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Format)
                                           ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอดดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที๑่ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้
โดยผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผยู้ ่ืนข้อเสนอมอบออำนาจให้บคุ คลอื่นกระททำการแทนให้แนบหนังสือมอบออำนาจ
ซึง่ ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบออำนาจและผูร้ บั มอบออำนาจ
ทัง้ นีห้ ากผูร้ บั มอบ
ออำนาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
                                           ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอดดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที๒่ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้
โดยผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๔.    การเสนอราคา
                          ๔.๑     ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำก หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและททำการยืนยันตัวตนของผูย้ ่ืนข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทัง้ นี ้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัว
หนังสือเป็ นสสำคัญโดยคิดราคารวมทัง้ สิน้ ซึง่ รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่
ยอื่นๆ ทัง้ ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตร
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า๖๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดยภายใน
กกำหนดยืนราคาผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓     ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซือ้ ขาย หรือวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรให้สง่ มอบพัสดุ
                          ๔.๔     ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก
นนำ้ เอนกประสงค์ ตัวรถ ๖ ล้อ เครือ่ งยนต์ดีเซล ปริมาตรขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ไปพร้อมการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้ องค์การ
บริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
                                   สสำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็ นสสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสสำเนาถูกต้อโดยผู
ง ม้ ี
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ออำนาจททำนิติกรรมแทนนิติบคุ คล
หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ
ขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องนนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผูย้ ่ืนข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถ่ีถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๖     ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
                          เมื่อพ้นกกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้วจะไม่รบั เอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด
                          ๔.๘     ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องจัดททำเอกสารสสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการเสนอราคา
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ ่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอ
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ่ืนข้อเสนอรายใดกระททำการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระททำอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรจะพิจารณาลงโทษผูย้ ่ืน
ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ ิง้ งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรจะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้
มิใช่เป็ นผูร้ เิ ริม่ ให้มีการกระททำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาขององค์การบริหารส่วน
ตตำบลยกกระบัตร
                          ๔.๑๐     ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จา่ ย
ทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
                                   (๓)    ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กกำหนด
                                   (๔)    ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและททำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิใ์ นการพิจารณา
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ องค์การบริหารส่วน
ตตำบลยกกระบัตรจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตตำบลยก
กระบัตร จะพิจารณาจาก ราคารวม
                          ๕.๓     หากผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตกกรำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใช่สาระสสำคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลททำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็ นการผิด
พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้
                          ๕.๔     องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตสงวนสิ
ร ทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่ืนข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชื่อผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ ือ้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตร
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำก หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็ นสาระสสำคัญหรือมีผลททำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการททำสัญญาคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตมีรสทิ ธิให้ผยู้ ่ืนข้อเสนอชีแ้ จงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรมีสทิ ธิท่ีจะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำท สัญญาหากข้อเท็จจริง
ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
                          ๕.๖     องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตทรงไว้
ร ซง่ึ สิทธิท่ีจะไม่รบั ราคาตต่ำสุดหรือราคาหนึง่ ราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซือ้ เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตเป็ร นเด็ดขาด ผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ่ืนข้อเสนอเป็ นผูท้ ิง้ งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัด
เลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้วา่ การยื่นข้อเสนอกระททำการโดยไม่สจุ ริตเช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
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                               ในกรณีท่ีผยู้ ่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตต่ำสุดเสนอราคาตต่ำจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การ
บริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรจะให้ผยู้ ่ืนข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทำท ให้เชื่อได้วา่ ผูย้ ่ืนข้อเสนอสามารถ
ดดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคคำชีแ้ จงไม่เป็ นที่รบั ฟั งได้องค์การบริหารส่วน
ตตำบลยกกระบัตรมีสทิ ธิท่ีจะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี ้ ผูย้ ่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตร
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตอาจประกาศยกเลิ
ร
กการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระททำที่เข้าลักษณะผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รบั การคัด
เลือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระททำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                 ๖.     การททำสัญญาซือ้ ขาย
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผชู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
๕ วันททำการนับแต่วนั ที่ทำท ข้อตกลงซือ้ งค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตจะพิ
ร จารณาจัดททำข้อตกลงเป็ นหนังสือแทน
การททำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผชู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันททำการหรือองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตเห็
ร นว่าไม่สมควรจัดททำข้อตกลงเป็ นหนังสือตามข้อ ๖.๑
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องททำสัญญาซือ้ ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ๑.๓ หรือททำข้อตกลงเป็ น
หนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตภายใน
ร
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตตำบล
ยกกระบัตรยึดถือไว้ในขณะททำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นนั้
ชชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันททำสัญญา
หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันททำการ
                          (๓)     หนังสือคคำ้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกกำหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคคำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกกำหนด
                          (๔)     หนังสือคคำ้ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รบั อนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคคำ้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคคำ้ ประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกกำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแล้ว
                          หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซือ้ ซึง่ องค์การบริหารส่วนตตำบล
ยกกระบัตร ได้รบั มอบไว้แล้ว
doc_1509901843_62087385868.html[19/8/2562 18:13:22]

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                          องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรจะจ่ายค่าสิ่งของซึง่ ได้รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี อากร
อื่นๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงแล้วให้แก่ผยู้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ าย เมื่อผูข้ ายได้สง่ มอบสิ่งของได้ครบ
ถ้วนตามสัญญาซือ้ ขายหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้
เรียบร้อยแล้ว
                 ๘.    อัตราค่าปรับ
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็ นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รบั มอบต่อวัน
                 ๙.    การรับประกันความชชำรุ ดบกพร่อง
                          ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ทำท สัญญาซือ้ ขายตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓ หรือททำข้อ
ตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ ขายที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรได้รบั มอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งความชชำรุดบกพร่อง
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิใ์ นการยืน่ ข้อเสนอและอืน่ ๆ
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสำส หรับการซือ้ ครัง้ นีได้้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจจำปีพ.ศ.
๒๕๖๒
                                    การลงนามในสัญญาจะกระททำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตได้
ร รบั อนุมตั เิ งิน
ค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านัน้
                          ๑๐.๒   เมื่อองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตได้
ร คดั เลือกผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูข้ าย และ
ได้ตกลงซือ้ สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรือนนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศและของนัน้ ต้องนนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกกำหนดผูย้ ่ืนข้อเสนอซึง่ เป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนนำสิ่งของที่ซือ้ ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผขู้ ายสั่ง หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                   (๒)    จัดการให้ส่งิ ของที่ซือ้ ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชยนาวี
                          ๑๐.๓   ผูย้ ่ืนข้อเสนอซึง่ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตได้
ร คดั เลือกแล้ว ไม่ไปททำสัญญาหรือข้อ
ตกลงซือ้ เป็ นหนังสือภายในเวลาที่กำก หนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตจะริ
ร บหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคคำ้ ประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
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ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ๑๐.๔   องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตสงวนสิ
ร ทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกกำหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ ให้เป็ นไปตามความเห็นของสสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรคคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สดุ
และผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิ่มเติม
                          ๑๐.๖   องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตอาจประกาศยกเลิ
ร
กการจัดซือ้ ในกรณีตอ่ ไปนีไ้ ด้ โดยที่
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตไม่
ร ได้
                                   (๑)    องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตไม่
ร ได้รบั การจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซือ้ หรือที่
ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะททำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไป
                                   (๒)    มีการกระททำที่เข้าลักษณะผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซือ้ หรือที่ได้รบั การคัดเลือกมีผล
ประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระททำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การททำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตตำบลยก
กระบัตร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในททำนองเดียวกับ(๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำก หนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ๑๑.    การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
                             ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายต้องปฏิบตั ิตามหลัก
เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำก หนดไว้โดยเคร่งครัด
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
                             องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรสามารถนนำผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ่ืน
ข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายเพื่อนนำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
                             ทัง้ นี ้ หากผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ท่ีกำก หนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือททำ
สัญญากับองค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตรไว้ช่ วั คราว
องค์การบริหารส่วนตตำบลยกกระบัตร
        สิงหาคม ๒๕๖๒
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