
( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซือด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี........................
การซือรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายตดิตังเครืองทุ่นแรงเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๑๓๐ แรงม้า จาํนวน ๑ คัน
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งปี

ลงวันท ี มีนาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารสว่นตําบลทุง่ปี ซงึตอ่ไปนีเรียกวา่ "องค์การบริหารสว่นตําบล" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี 

รถยนต์บรรทกุแบบเปิดข้างเทท้ายตดิ
ตงัเครืองทุน่แรงไฮดรอลคิพร้อม
กระเช้าซอ่มไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ขนาด 
๑๓๐ แรงม้า

จํานวน ๑ คนั

พสัดทีุจะซือนีต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพทีจะใช้งานได้ทนัที
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั
นี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบการจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาซือขายทวัไป
๑.๔ แบบหนงัสือคําประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา
๑.๕ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ๒

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
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๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชวัคราว เนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถงึนิติบคุคลทีผู้ ทิงงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ องค์การ

บริหารสว่นตําบล ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่
ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี

๒.๙ ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสทิธิและความคุ้มกนัเช่นวา่นนั

๒.๑๐ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ ยืนข้อเสนอซงึได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๒ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชีราย
รับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓ ผู้ ยืนข้อเสนอซงึได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้น
แตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครังซงึมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด

๓.    หลักฐานการยืนข้อเสนอ
ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง
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                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใชนิ่ติบคุคล ให้ยืนสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นนั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นทีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทงัรับรอง
สาํเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ยืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยืนสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี
                                   (๔)    เอกสารเพิมเติมอืนๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมลูคา่เพิมพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ๑ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี
                                   (๑)    ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอืนกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซงึติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทงันี
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ทีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นนั
                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นที ๒ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
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๔.๑ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี โดยไมมี่เงือนไขใดๆ ทงัสิน และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทงัหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยืนข้อเสนอโดย
ไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงือนไขทีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทงันี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทงัสินซงึรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม ภาษีอากรอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่
ใช้จา่ยอืนๆ ทงัปวงไว้แล้ว จนกระทงัสง่มอบพสัดใุห้ ณ องค์การบริหารสว่นตําบลทุง่ปี

ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตงัแตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ ยืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือขาย หรือวนัทีได้รับหนงัสือแจ้งจาก องค์การบริหารสว่นตําบล ให้สง่มอบพสัดุ

๔.๔ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ รถยนต์
บรรทกุแบบเปิดข้างเทท้ายติดตงัเครืองทุน่แรงเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซอ่มไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๑๓๐ แรง
ม้า จํานวน ๑ คนั ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพือประกอบการ
พิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี องค์การบริหารสว่นตําบลจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซืออิเลก็ทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารสว่นตําบล ผา่นทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ยืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนันนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ
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หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ และองค์การบริหารสว่นตําบล จะพิจารณาลงโทษผู้ ยืน
ข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ ทิงงาน เว้นแต ่องค์การบริหารสว่นตําบล จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัมิใช่เป็นผู้ ริ
เริมให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ องค์การบริหารสว่นตําบล

๔.๑๐ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงือนไขทีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมลูคา่เพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทงัปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ยืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางทีแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี องค์การบริหารสว่น

ตําบลจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ การประเมินคา่ประสิทธิภาพตอ่ราคา
๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ สว่นราชการจะใช้หลกัเกณฑ์การประเมินคา่

ประสทิธิภาพตอ่ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจยัหลกัและนําหนกัทีกําหนด ดงันี
๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ รถยนต์บรรทกุแบบเปิดข้างเทท้ายตดิตงัเครืองทุน่แรงไฮดร

อลิคพร้อมกระเช้าซอ่มไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๑๓๐ แรงม้า
                                           (๑)   ราคาทีเสนอราคา (ตวัแปรหลกั) กําหนดนําหนกัเทา่กบัร้อยละ ๕๐
                                           (๒)   คณุภาพและคณุสมบติัทีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ (ตวัแปรหลกั) กําหนด
นําหนกัเทา่กบัร้อยละ ๔๐
                                           (๓)   บริการหลงัการขาย กําหนดนําหนกัเท่ากบัร้อยละ ๑๐

๕.๓ หากผู้ ยืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลกัฐานการยืนข้อ
เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั เว้นแต ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุจะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตา่งไปจากเงือนไขทีองค์การบริหารสว่นตําบลกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ใน
สว่นทีมิใชส่าระสําคญัและความแตกตา่งนนัไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือ
เป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั
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๕.๔ องค์การบริหารสว่นตําบลสงวนสทิธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ยืนข้อเสนอโดยไมมี่การ
ผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี
                                   (๑)    ไมป่รากฏชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัในบญัชีรายชือผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ขององค์การบริหารสว่นตําบล
                                   (๒)    ไมก่รอกชือผู้ ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นตําบลมีสทิธิให้ผู้ ยืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริง
เพิมเตมิได้ องค์การบริหารสว่นตําบล มีสทิธิทีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงั
กลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

๕.๖ องค์การบริหารสว่นตําบลทรงไว้ซงึสิทธิทีจะไม่รับราคาตําสดุ หรือราคาหนงึราคาใด หรือ
ราคาทีเสนอทงัหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัซือเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ องค์การบริหารสว่นตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้ ยืนข้อ
เสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทงัองค์การบริหารสว่นตําบล จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ทิงงาน ไมว่า่จะเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือก
หรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุเชือถือได้วา่การยืนข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ 
หรือใช้ชือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสดุ เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
องค์การบริหารสว่นตําบล จะให้ผู้ ยืนข้อเสนอนนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผู้ ยืนข้อเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแจงไมเ่ป็นทีรับฟังได้ องค์การบริหาร
สว่นตําบล มีสทิธิทีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั ทงันี ผู้ ยืนข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิ
เรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นตําบล

๕.๗ ก่อนลงนามในสญัญาองค์การบริหารสว่นตําบลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รับการคดั
เลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือ
สมยอมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอ
ราคา

๖.     การทาํสัญญาซือขาย
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๖.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสงิของได้ครบถ้วนภาย
ใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัทีทําข้อตกลงซือองค์การบริหารสว่นตําบลจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทน
การทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสงิของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัทําการ หรือองค์การบริหารสว่นตําบลเห็นวา่ไมส่มควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซือขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็น
หนงัสือ กบัองค์การบริหารสว่นตําบลภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญา
เป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่สงิของทีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้องค์การบริหารสว่นตําบลยดึ
ถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนงึอยา่งใดดงัตอ่ไปนี
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซน็สงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์นนั
ชําระตอ่เจ้าหน้าทีในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทําการ
                          (๓)     หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคําประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบญัชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคําประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา
ประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

หลกัประกนันีจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบียภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือขายแล้ว

หลกัประกนันีจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุซือซงึองค์การบริหารสว่น
ตําบล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ
องค์การบริหารสว่นตําบล จะจ่ายคา่สิงของซงึได้รวมภาษีมลูคา่เพิม ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ 

และคา่ใช้จ่ายทงัปวงแล้วให้แก่ผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมือผู้ขายได้สง่มอบสงิของได้ครบ
ถ้วนตามสญัญาซือขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และองค์การบริหารสว่นตําบล ได้ตรวจรับมอบสิงของไว้เรียบร้อย
แล้ว

๘.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงซือ

ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิงของทียงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั
๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง
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ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซงึได้ทําสญัญาซือขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซือเป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขนึภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๑ ปี นบัถดัจากวนัที องค์การบริหารสว่นตําบล ได้รับมอบสิงของ โดยต้องรีบจดัการซอ่ม
แซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืนๆ
๑๐.๑ เงินคา่พสัดสํุาหรับการซือครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๑
การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมือองค์การบริหารสว่นตําบลได้รับอนมุตัิเงินคา่

พสัดจุากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเทา่นนั 
๑๐.๒ เมือองค์การบริหารสว่นตําบลได้คดัเลือกผู้ ยืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง

ซือสงิของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสงัหรือนําสงิของดงักลา่วเข้ามาจากตา่ง
ประเทศและของนนัต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยืนข้อเสนอซงึเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี
                                   (๑)    แจ้งการสงัหรือนําสงิของทีซือขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตงัแตว่นัทีผู้ขายสงั หรือซือของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืนได้
                                   (๒)    จดัการให้สงิของทีซือขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิงของนนัโดยเรืออืน
ทีมิใช่เรือไทย ซงึจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนนัก่อนบรรทกุของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน
                                   (๓)    ในกรณีทีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่
เสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ ยืนข้อเสนอซงึองค์การบริหารสว่นตําบลได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลง
ซือเป็นหนงัสือภายในเวลาทีกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารสว่นตําบลจะริบหลกัประกนัการยืนข้อเสนอ 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคําประกนัการยืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน 
(ถ้ามี) รวมทงัจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารสว่นตําบลสงวนสทิธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สญัญาหรือข้อตกลงซือเป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัขององค์การบริหารสว่นตําบล คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นทีสดุ และผู้
ยืนข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิมเติม 
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๑๐.๖ องค์การบริหารสว่นตําบลอาจประกาศยกเลกิการจดัซือในกรณีตอ่ไปนีได้ โดยทีผู้ ยืนข้อ
เสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นตําบลไมไ่ด้ 
                                   (๑)    องค์การบริหารสว่นตําบลไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินทีจะใช้ในการจดัซือหรือทีได้รับจดั
สรรแตไ่มเ่พียงพอทีจะทําการจดัซือครังนีตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการจดัซือหรือทีได้รับการคดัเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัซือครังนีตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารสว่น
ตําบล หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซงึออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑. การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการซือ ผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบติัตามหลกั

เกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏบัิตงิานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารสว่นตําบล สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยืนข้อเสนอ
ทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ

ทงันี หากผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ทีกําหนดจะถกูระงบัการยืนข้อเสนอ
หรือทําสญัญากบัองค์การบริหารสว่นตําบล ไว้ชวัคราว

องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปี
มีนาคม ๒๕๖๑
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