ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถสวนกลาง) จํานวน ๑ คัน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง (รถสวนกลาง) จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
จํานวน
๑
คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐
ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ๒๕๕๘
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่
ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่ง
ใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่ นข อเสนอต องลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้อจั ดจางภาครัฐดว ยอิ เล็กทรอนิกส (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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๑๑.ผู ยื่ น ข อเสนอซึ่ งได รั บ คั ดเลื อกเป น คู สั ญ ญาต องลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อจั ดจา งภาครัฐ ดว ยอิเล็ กทรอนิก ส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอ
ราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.kohpanyee.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๗๖-๔๘๑๑๘๙ ในวันและเวลาราชการ ผูสนใจตองการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี ผานทาง
อีเมล info@kohpanyee.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดย
องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยีจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.kohpanyee.go.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายดํารง สินโต)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑
การซื้อจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถสวนกลาง) จํานวน ๑ คัน
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จํานวน
๑
คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
สํานัก งบประมาณ ๒๕๕๘
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับ
นี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ านเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รัฐ มนตรีว า การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
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-2๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก องคการบริหารสวน
ตําบล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู ยื่ น ข อ เสนอซึ่ ง ได รั บ คั ด เลือ กเป น คูสั ญ ญาตองลงทะเบี ย นในระบบจั ดซื้อ จัดจ างภาครั ฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูร วมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
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-3(๕) บั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ ๑ ทั้ งหมดที่ไดยื่น พรอมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่ง
ติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบ
อํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่
กําหนด ไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่น
ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก องคการบริหารสวนตําบล ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง (รถสวนกลาง) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
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-4๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียดประกอบการ
อธิบายเอกสารตามที่ องคการบริหารสวนตําบล กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา(ถามี) กํากับ
ในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามในขอ ๑.๖(๒)
เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา
๔.๖ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอ
ราคาใหแก องคการบริหารสวนตําบล ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ
๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอหากปรากฏตอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่น
ขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น
ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และองคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแต องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและ
ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ องคการบริหารสวนตําบล
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่ ําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
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-5(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต
www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิใ์ นการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิ จารณาผูช นะการยื่นขอเสนอกรณีใชห ลักเกณฑร าคาในการพิจ ารณาผูช นะการยื่น
ขอเสนอ องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเ ล็ กทรอนิ กสจ ะไมรั บ พิจ ารณาขอเสนอของผูยื่น ขอเสนอรายนั้ น เวนแต ผูยื่น ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิ คหรื อรายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพัส ดุที่จ ะขายไมครบถว น หรือเสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจาก
เงื่ อนไขที่ องคการบริห ารส วนตํา บลกํ าหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสํ าคัญและความแตกตางนั้ นไม มีผ ลทําให เกิด การไดเปรีย บเสี ยเปรีย บต อผูยื่ นขอเสนอรายอื่น หรือเปน การ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสงวนสิ ทธิ์ ไ ม พิ จ ารณาข อ เสนอของผู ยื่ น ข อ เสนอโดยไม มีก าร
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือองคการบริหารสว นตําบลมี สิทธิใหผู ยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็ จจริงเพิ่ มเติมได
องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
๕.๖ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสํ าคัญ และให ถือวาการตัดสิ นของ องคการบริ หารสวนตําบลเป นเด็ ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรีย กรอง
ค า ใช จ า ย หรื อ ค า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด รวมทั้ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
/ในกรณี...

-6ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองคการบริหารสวนตําบล จะ
ใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ
จากองคการบริหารสวนตําบล
๕.๗ ก อ นลงนามในสั ญ ญาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕
วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
๕ วั นทํ าการ หรื อองค การบริ หารส วนตํา บลเห็น วาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน หนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ
กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัว อยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลวหลักประกันนี้
จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดรับมอบไวแลว
/7. คาจาง...

-7๗. คาจางและการจายเงิน องคการบริหารสวนตําบล จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสง
มอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และองคการบริหารสวนตําบล ไดตรวจรับมอบ
สิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิด
ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อเปน
หนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๑ ป นับถัดจากวันที่ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซือ้ ครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลได รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค า พั ส ดุ จ ากเงิ น นอก
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกํ าหนด ผูยื่นข อเสนอซึ่งเปน ผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
1๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
เปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ
เรียกรองจากผูอ อกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
/10.3 ผูยื่น...
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สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององคการบริหารสวนตําบล คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลไมได
(๑) องค การบริ ห ารสว นตําบลไมไดรับ การจัดสรรเงินที่จ ะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว า งระยะเวลาการซื้ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อกให เ ป น ผู ขายต องปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
องคการบริหารสวนตําบล สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ
การคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลไวชั่วคราว
องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

