ประกาศองคการบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง
เรือ่ ง
ประกวดราคาซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๖,0๐๐ ซีฃี หริอกำลัง
เครือ่ งยบตํสงู สุดไม่ตำกว่า ©๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องคการบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม,ตำกว่า ๖,๐๐๐ ชีชี หรือกำลังเครือ่ ง
ยนต์สงู สุดไม่ตำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ'บรรทุก'นา้ํ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซือ้ ไนการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้ ลิน้ ๖,(ะ๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท
ล้วน) ตามรายการ ตังนี้
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
จำนวน
๑
คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๖ ,๐๐๐
ซีซี หรือกำลังเครือ่ งยนต์สงู สุดไม่ตำ
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบ้ต ตังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๕.ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขว่ั คราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณทํการประเนินผลการปฏิบต้ ง๊ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕.ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ึ ไว้ไนบัญชีรายซึอ่ ผูท้ ง้ั งานและได้แจ้งเวียนซึอ่ ให้เป็นผูท้ ง้ั งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลทีผ่ ูท้ ง้ั งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการตำเนินงาบในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั บณะตัองห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูม้ อี าชีพให้ขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตงั กล่าว
๘. ไม1เป็นผูม้ ผี ลประโยขน่รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก1องค์การบริหารส่วน
ตำบลเจดียห์ ลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการจันเป็นการข้ดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกลิทธิห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมซืน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธความคุม้ กันเข่นว่านัน้

๑๐. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement ะe - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูย้ น่ื ข้อเสนอซีง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผูI้ ม'แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู
ต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด
๑๓. ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ไต้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืน่ บาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ซ.กำหนด

ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๒๑ เมษายน ๖£๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตง้ั แต่วนั ทีป่ ระกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดไต้ทเ่ี ว็บไซต์ www.chediloung.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรคัพท์หมายเลข ๐-£๓๙£-๐๖๓๑ ในวันและเวลาราซการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒£๖๓

(นายโสภณ ฐานันดร)
บายกองคการบรีหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ใต้ตง้ั แต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาฮิเล็ก หรอนิก ส์ (e-bidding)
เลขหี ๑/๒๕๖๓
การซือ้ รกบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตาั กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครือ่ งยนต์ส งู
สุดไม่ตา่ํ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้
ตามประกาศ องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก(ดีเฃล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
จำนวน
๑
คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ํ กว่า ๖,๐๐๐
ซีซี หรือกำลังเครือ่ งยนต์สงู สุดไม่ตา่ํ กว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้
พัสดุทจ่ี ะซือ้ นีต้ อ้ งเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะใช้งานได้ทนั ทีและมี
คุณ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฎบับนีโ้ ดยมช้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
๑.๑ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือ้ ขายทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือคํา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญ ชีเอกสารทีก่ ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณ สมบัตขิ องผูย้ น่ี ข้อเสนอ
๑

.

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
‘ชว่ั คราว เนือ่ งจากเป็นผูท้ !ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบต้ งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวบลิงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ รืหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนิบงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมัลกั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดขึอ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล,าว
๒.๘ ไม่เป็นผูม้ ผิ ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ขายืน่ ข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอนเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม1เป็นผู!้ ต้รบั เอกสิทธิ'้ หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ บ่ื ข้อเสนอไต้มคี ำสัง่ ให้สละเอกลิทธและความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนใบระบบจัดขึอ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั ดัดเล็อกเป็นคู,สัญ ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึอ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผู!้ ม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญ ชีรายรับราย
จ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระส์าดัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด
๒.๑๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ไต้รบั ดัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญ ชีธนาคารเว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืน่ บาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ข.กำหนด
๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดขึอ้ จัดจ้างฺ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอ
I
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้อ งมีเอกสารดังต่อ ไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจำกัดให้ยน่ื สำเนาหนังลือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายซือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาซนจำกัดให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญ ชีรายซือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใี ซ่นติ บิ คุ คลให้ยน่ื
สำเนาบัตรประจำตัวประขาซบของผูน้ น้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประขาขนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดนทางของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไี ต้ถอื ลัญซาติไทย พร้อมทัง้ รับรองสำเนา
ถูกตัอง
(๓) ใบกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอร่วมกันใบฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื สำเนา
สัญ ญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ซองผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย่ (ถ้ามี)
(๔๒) สำเนาใบทะเบียนภาบีมลู ค่าเพิม่ (ถ้ามี)
((ะ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีใ่ ค้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐค้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent
Form at)
ทัง้ นี้ เมึอ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้อ งมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซืง่ ติดอากรแสตมบีตามกฎหมายโดยมีห ลักฐานแสดงตัวตบของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจทัง้ นีห้ ากผู้
รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้

J

(๒) แคตตาเอกและ/หรือแบบรูป รายการละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔๔
(๓) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๓.๑) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผูป้ ระกอบการที่
จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทัโ้ ต้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent
Form at)
ทัง้ นี้ เนอผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม1ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)
๔. การเสนอราคา

i

๔.๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ดามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นโ้ี ดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สัน และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลกฐานแสดงต้วตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาใบรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพยงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยดีดราคารวมทัง้ สันซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเทีม่ ภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จา่ ยอืน่ ๆ ทัง้
ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ผ องค์การบรืหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอั ยกว่า ๙๐ รัน ตัง้ แต่รนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืน ราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องรับผิดซอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานิไต้
๔๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ รัน นับกัดจากรันลงนาม
ในสัญ ญาชือ้ ขาย หรือรันทัI่ ต้รบั หนังสือแจ้งจาก องค์การบรืหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง ให้สง่ มอบพัสดุ
'
๔๔ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ํ กว่า ๖1๐๐๐ ขีข้ หรือกำลังเครือ่ งยนต์สงู สุดไมตากว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพีอ่ ประกอบการพจารณา หลักฐานตังกล่าว
นี้ องค์การบรืหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราขการ
สำหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบให้พจิ ารณา หากเป็น สำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี ำนาจทำนิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดด้นฉบับแคตตาล็อก ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องนำด้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ รัน
๔๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
ๆลๆให้ถถ่ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทง้ั หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงือ่ นไขใน ,
เอกสารประกวดราคาชือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔ ๖ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ไนรันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
I
เมือ่ พับกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔๘ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Form at) โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วบ่ '
ถูกต้อง และข้ดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพีอ่ เป็น การ ;
เสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง ฝานทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบัตของผูย้ น่ื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑ . ๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผ่ ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ คณะ1
กรรมการๆ จะตัดรายซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผ้ยู น่ื ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการข้ดขวางการแข,งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการๆ เซือ่ ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการๆ จะตัดราย
ซือ่ ผูย้ บ่ื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ และองคการบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง จะพิจารณาลงโทษผู้
ยืน่ ข้อเสนอตังกล่าวเป็นผูท้ ง้ิ งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง จะพิจารณาเห็บว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
มีใข่เป็นผูรเริ,มให้มกี ารกระทำตังกล่าวและไดํโฟ้ความร่วมมีอเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเจดียห์ ลวง
๔.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ตังนี้
I
(๑) ปฏิบตั ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็น ราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเทีม่ และภาษีอน่ื ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทัง้ ปวงไว้ตวั ยแล้ว
(๓) ผูย้ นข้อเสนอจะต้องลงทะเบยนเทีอ่ เข้าลูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามว้บ เวลา ที่
กำหนด
:
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไม่ไต้
(๕) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาต้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไวิในเว็บไชตํ w w w .gprocurem ent.go.th
๕. หลัก เกณฑ์แ ละสิท ธิใ๋ นการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจดียห์ ลวงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อน่ื
๕.๒ ในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ ส่วนราชการจะใข้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อืน่ (Price Perform ance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามป้จจัยหลักและนํา้ หนักทีก่ ำหนด ตังนี้
!
๕.๒.๑ รายการพิจารณา คอ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมตากว่า ๖,๐๐๐ ชีชี หรือกำลังเครือ่ งยนต์สงู สุดไมตากว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํา้
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(๑) ราคาทีเ่ สนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํา้ หนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ ;
(๒) คุณ ภาพและคุณ สมบัตทิ เ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ (ตัวแปรหลัก)
กำหนดนํา้ หนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
1
(๓) เป็นพัสดุทแ่ี สดงเครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(มอก.) (ตัว
แปรรอง) กำหนดนํา้ หนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๔) เป็นพัสดทีม่ ผี โู้ ต้รบั การจดทะเบียนผลิดภัณฑโว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม
(ตัวแปรรอง) กำหนดนัา้ หนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
(
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(๕) เป็นพัสดุทผลิตในประเทศ (ตัวแปรรอง) กำหนดนาหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
(๖) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (ตัวแปรรอง)กำหนดนํา้ หนักเท่ากับร้อยละ

๑๐
{๗) บริการหลิ'งการขาย (ตัวแปรรอง) กำหนดนํา้ หนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
(๘) ข้อเสนอค้านเทคนคหรือข้อเสนอืน่ ๆ (ตัวแปรรอง) กำหนดบํา้ หนักเท่ากับ
ร้อยละ ๑๐
๕1๓ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สม'บตไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่ หลิ'กฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ถกู ค้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบ้ พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ เวนแต่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ี ะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนทีม่ ใิ ข่สาระสำคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการไค้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็น
การผดพลาดเล็กนัอย คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
j
๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงสงวนสิทธิใม1พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอ ะ
โดยไมมการผ่อนผับ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายซือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างตัวยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญ ชีรายซือ่ ผูซ้ อ้ื เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างตัวยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง
(๒) ไม่กรอกซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอโนการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างตัวย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็นสาระสำคัญ หรือมผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก1ผูย้ บ่ื ข้อเสนอรายอืน่
๕๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือใบการทำลัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงมสิทธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอซืแ้ จงข้อ
เท็จจริงเพิม่ เติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงทรงไว้ซง่ื สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด หรือราคาหนีง้
ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ไตั และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนีง้ รายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พ จิ ารณาจัดซือ้ เลยก็ไตั สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพีอ่
ประโยขนัของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ลอื ว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงเป็นเด็ดขาด ผู้
ยืน่ ข้อเสนอจะเรียกร้องค1าใข้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มีไตั รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง จะพิจารณายก
เลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูท้ ง้ั งานไม่วา่ จะเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทึโ๋ ค้รบั การคัด !

เสือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเ่ี ชือ่ ถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ!
หรือไข้ซอ่ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็นด้น
;
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ขีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชือ่ ได้วา่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบุรณ์ หากคำขีแ้ จงไม่เป็นทีร่ บั ฟ้งได้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอด้ง
กล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกรัองค่าใข้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง
๔.๗ ก่อนลงนามในสัญ ญาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงอาจประกาศยกเสิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือที!่ ด้
รับการคัดเสือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือข้ตฃวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเข้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอ
ราคา
๖. การทำสัญ ญาขีอ้ ชาย
๖.๑ ในกรณีทผ่ี ชู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ครบลัวบภาย
ใน ๕ วันทำการ นับแต่วนั ทีท่ ำข้อตกลงซือ้ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทำสัญ ญาตามแบบสัญญาด้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีทผ่ี ชู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ,งของได้ครบด้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญ ญาซือ้ ขายตามแบบสัญ ญาด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงภายใน ๗ วัน นับสัดจากวันที!่ ด้รบั แข้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญ ญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับรัอยละ ๕ ของราคาค่าสิง่ ของทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เจดียห์ ลวงยึดถือไว้ในขณะทำสัญ ญา โดยใข้หสักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดด้งต่อไปนี้
(๑) เงินสด
1
(๒) เช็คหรือดราฟทํทธ่ี นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ชืง่ เป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันทีท่ ใ่ี ข้เช็คหรือดราฟ่ทุ
นัน้ ช่าระต่อเข้าหน้าทีใ่ นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ด้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวีธการทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด '
(๔) หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ท!่ี ต้รบั อนุญาตให้
ประกอบก็จการเงินทุนเทีอ่ การพาณีชย์และประกอบธุรกจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแข้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ ประกันของฺ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ด้งระบุใบข้อ ๑1๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นบถัดจากวันหีผ่ ซู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันดามสัญ ญาซือ้ ขายแล้ว
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หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้ ตามอัตราส่วนของพัสดุทซ่ี อ้ื ซึง่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเจดียห์ ลวง ได้รบั มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง จะจ่ายค่าสิง่ ของซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษี
อากรอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงแล้วให้แก่ผยู้ น่ึ ข้อเสนอทีโ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูข้ าย เมือ่ ผูข้ ายได้สง่ มอบสิง่ ของได้
ครบทวนตามสัญญาซือ้ ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง ได้ตรวจรับมอบสิง่ ของ
ไว้เริยบร้อยแล้ว
๘. อัดราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญ ญาซือ้ ขายแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็นหนังสือ ให้คดื ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ ของทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบต่อวัน
I
๙. การรับ ประกัน ความขำรุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ทำสัญญาซือ้ ขายดามแบบด้งระบุในข้อ ๑ .๓ หรือ
ทำข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความขำรุดบกพร่องของสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายทีเ่ กิดซืน้ ภายใน ;
ระยะเวลาไม่นอั ยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง ได้รบั มอบสิง่ ของ โดยตองริบ !
จ้ดการขอมแฃมแก!ขให้1ข้การได้ดคี งั เดีมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความขำรุดบกพร่อง
'
๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ในการยืน่ ข้อเสนอและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซือ้ ครัง้ นีไ้ ด้มาจากเงินงบประมาณเงินสะสม
การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ ต่อเมือ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงได้รบั
อนุมดี เงินค่าพัสดุจากเงินสะสม แล้วเท่านัน้
๑๐.๒ เมือ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงได้คดั เสือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูข้ าย
และได้ตกลงซือ้ สิง่ ของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะด้องสัง่ หรือนำสิง่ ของด้งกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนัน้ ด้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เรือไทยเดีนอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที,่
รัฐมนตริวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นผูข้ ายจะด้องปฏิบต้ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณีขยนาว ด้งนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายด้งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า J
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายสัง่ หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตริวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
j
(๒) จัดการให้สง่ิ ของทีซ่ อ้ื ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีม่
ใช่เรือไทย ซึง่ จะด้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรืวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
1

(๓) ในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับ ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสรืมการพาณีซยนาว
๑๐.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทำสัญ ญาหรอ
ข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือภายในเวลาทีก่ ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงจะริบหลักประคัน
การยืน่ ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํา้ ประคันการยืน่ ข้อเสนอทนที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้
ความเสียหายอืน่ (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงสงวนสิทธทีจ่ ะแกไขเทีม่ เตมเงือ่ นไข หรือข้อ
กำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐ .๕ ในกรณีทเ่ี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นม้ี คี วามขัดหรือแย้งคัน
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏินตั ตามคำวนิจลัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง คำรินจิ ลัยดังกล่าวให้ลอื เป็นทีส่ ดุ
และผูย้ บ่ื ข้อเสนอไม่มสี ที ธเรืยกร้องค่าใข้จา่ ยใดๆ เพิ,มเตม
๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงอาจประกาศยกเลืกการจัดซือ้ ในกรณีตอ่ ไปนีไ๋ ด้ 1
โดยทีผ่ ยู้ บ่ื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงไมได้
(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวงไม่ได้รบั การจัดสรรเงํนทีจ่ ะใช้ในการจัดซือ้
หรือที!่ ต้รบั จัดสรรแตใม่เทียงพอทีจ่ ะทำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการจัดซือ้ หรือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยซนิรว่ มคัน หรือมีสว่ นไต้เสียคับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมคัน
คับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจัาหนาทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริห ารส่วน.
ตำบลเจดียห์ ลวง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ื ใบทำนองเดียวคับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ
๑©. การปฎิบ ต้ ตามกฎหมายและระเบียบ
ใบระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายต้องปฎํนตั ตาม .
หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
I
๑๒. การประเมิน ผลการปฏิน ตั งานจองผูป้ ระกอบการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดียห์ ลวง สามารถนำผลการปฎนัตงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาของผู้
ยืน่ ข้อเสนอทีไ่ ต้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายเพือ่ นำมาประเนินผลการปฎิบฅงานของผูป้ ระกอบการ
I
ทัง้ นี้ หากผูย้ น่ื ข้อ เสนอทีไ่ ต้ร บั ก^^เฐึอ ^ไม่
าไม่ผผู่ า่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดจ ะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอ
ห รือ ท ำส ญ
ั ญ าค บั อ งค ก์ ารบ ริห ารส ว่ น ต ำบ ล เจด ยี !์ ^เ^ร^^
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