
    

                   

    

         

 

 

   

    

   

  

 

   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

  

                  

                   

                  

   

                    

                   ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคมุ กันเชนวานั้น

  ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ 
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

ตําบลเกาขาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง 
  ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกอ งคการบริหารสวน 

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

  ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา 
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

  ๖. มีคณุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู 
  ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน 

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
  ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคณุ สมบัติ ดังตอไปนี้

วัตต แบบดับเบ้ิลแค็บ

เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโล

สูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง

ตัน ขับเคล่ือน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอก

ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑

  จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน ๑ โครงการ 
ส้ิน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหาหมื่นบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

ปลัด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินท้ัง

  องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม มีความประสงคจ ะประกวดราคาซ้ือคาจัดซื้อรถยนตสวนกลาง สํานัก 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือคาจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง สํานักปลัด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาขาม





 

  

 

 

     

                      

  

 

 

    

   

   

  

 

   

    

 

 

                       

                                

                                

                                

                                

                                        

                                

                                        

                                        

                                

                                         

                                         

                      

                               

                               ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน

๑.๕ บทนิยาม

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

๑.๓ สัญญาซื้อขายท่ัวไป

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ 
พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี 

วัตต แบบดับเบ้ิลแคบ็

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโล

ตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง

ขับเคลื่อน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน ๑ โครงการ

ประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

  องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม" มีความ 

                        ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

              ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม

                การซื้อคาจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง สํานักปลัด

                                  เลขที่ ๒/๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                               

                               

 

                               

 

   

                               

                               

                                 

   

                                  

                                

                                     

   

                                    

                                     

                             

      

                      

                         

    

                                   

                                        

                                                 

    

                                                 

     

  

                                          (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหนุ ราย 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

  (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด 
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา 
น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคา หลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา 
มากกวาผูเขารวมคา รายอื่นทุกราย

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคา ตามสัญญาของผูเขารวมคา หลัก 
  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ 

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคมุ กันเชนวานั้น

  ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

บริหารสวนตําบลเกาขาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ 
  ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก องคก าร 

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

  ๒.๖ มีคณุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู 
  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน 

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ 
  ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว 

๒.๓ ไมอยระหวางเลกกจการ



   

  

                                          

      

                                        

                                                 

                                                 

                                           

        

                                               

      

       

                                   

                                        

  

                                           

                                            

          

  

                                                

 

                                                     

 

                                        

                                                 

                                           

        

                                               

      

       

                      

                                ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

๔. การเสนอราคา

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

  ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ 
Format)

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
  (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

(๔.๑) บัญชีรายรับ-จาย (ถามี)

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

แหงประเทศไทย (ถามี)

  (๓.๒) สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม 
(SMEs) (ถามี)

  (๓.๑) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

๑๑๐ กิโลวัตต แบบดับเบ้ิลแค็บ

(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 
  (๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภทรถบรรทุก

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก 
  (๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ 

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

  ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ 
Format)

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
  (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มพรอมสําเนา (ถามี)

(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยพรอมสําเนาถูกตอง (ถามี)

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

  (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา 
ถูกตอง

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา 
สาเนาบตรประจาตวประชาชนของผนน สาเนาขอตกลงทแสดงถงการเขาเปนหนสวน (ถาม) สาเนาบตรประจาตว 



   

 

     

                                 

   

   

      

   

                                       

  

                                   

   

                                 

         

       

   

                                     

  

 

  

                                    

   

     

      

               

                    

  

                                  

 

                                

                  

                            

 เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ 
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให 
  ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน 
  ๔.๖ กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลเกาขามจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ

  ท้ังน้ี องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดัง 
  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม

ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอม 

  ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ คัน และ/หรือรายละเอียด 
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๕ วัน

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
เกาขามจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบล 
กวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ ไปพรอมการเสนอราคาทาง 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา 

๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม ใหสงมอบพัสดุ

  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

  ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย 
ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขาม

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คา จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ัง 
ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

  ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ สนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ 
อเลกทรอนกสตามทกาหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเลกทรอนกสน โดยไมมเงอนไขใดๆ ทงสน และจะตองกรอก 



                                

      

       

  

                                 

   

   

 

                            

   

   

  

   

 

                                 

                                        

                                            

                                            

                                        

                                        

  

                      

                                  

 

                                  

    

                                         

          

  

                                                      

                                                     

                                                     

                                   ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคณุ สมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

(๓) บริการหลังการขาย กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๑๐

(๒) มาตรฐานของสินคา หรือบริการ กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๔๐

(๑) ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๕๐

๑๑๐ กิโลวัตต แบบดับเบ้ิลแค็บ

(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 
  ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภทรถบรรทุก

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักท่ีกําหนด ดังนี้

  ๕.๒ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ 
สวนตําบลเกาขามจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น

  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหาร 
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

  (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศกึ ษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี 
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

กําหนด

  (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี 
จายท้ังปวงไวดวยแลว

  (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

ขาม

ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ องคการบริหารสวนตําบลเกา 
เสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขาม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผู 
ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และองคก ารบริหารสวนตําบลเกาขาม จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอ 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่ 
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะ 
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ 

  ๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ 
เสนอราคาใหแก องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ 
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

  ๔.๘ ผยนขอเสนอตองจดทาเอกสารสาหรบใชในการเสนอราคาในรปแบบไฟลเอกสาร 



     

  

 

 

 

  

                                

 

                                        

 

 

                                        

                                        

 

                                  

     

                                  

    

    

   

    

 

    

  

                                 

 

  

  

   

 

                                

 ราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัด

  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญาองคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามอาจประกาศยกเลิกการประกวด 
เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลเกาขาม

ตําบลเกาขาม มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ 
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวน 
การบริหารสวนตําบลเกาขาม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองค 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน 
ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคดั เลือก 
ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคก ารบริหารสวนตําบลเกาขาม จะพิจารณายกเลิก 
ประโยชนของทางราชการเปนสําคญั และใหถือวาการตัดสินของ องคการบริหารสวนตําบลเกาขามเปนเด็ดขาด ผูยื่น 
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ 
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ 

  ๕.๖ องคการบริหารสวนตําบลเกาขามทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง 
จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

จริงเพิ่มเติมได องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองคการบริหารสวนตําบลเกาขามมีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จ 

  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ 
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส

  (๒) ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ขององคการบริหารสวนตําบลเกาขาม

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  (๑) ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา 

ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี

  ๕.๔ องคการบริหารสวนตําบลเกาขามสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดย 
พลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน

มิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเ กิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิด 
จากเง่ือนไขทอ่ี งคการบริหารสวนตําบลเกาขามกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ 
เสนอไมถกตอง หรอไมครบถวนตามขอ ๓ หรอยนขอเสนอไมถกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพจารณาผลการ 



   

  

                                   

     

  

   

                                      

 

                                   

  

                     

                       

                                  

   

   

                                

      

  

     

  

 

                                

                                  

   

                                

    

                                  

 

 

   

                                

                               

  อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา 
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม 

  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให 
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

  (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

  (๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท 
(๑) เงินสด

เกาขามยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหอ งคการบริหารสวนตําบล 
หนังสือ กับองคการบริหารสวนตําบลเกาขามภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน 
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปน 
ภายใน ๕ วันทําการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเกาขามเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผู 

  ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อองคการบริหารสวนตําบลเกาขามจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน 
  ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวน 

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย

การท่ีเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย

  ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบ 
จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ 

  ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 
เปนผูประกอบการ SMEs

  ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง 
๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 
เสนอรายอื่นท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง 

  ๕.๘ หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ 
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

เลอกมผลประโยชนรวมกน หรอมสวนไดเสยกบผยนขอเสนอรายอน หรอขดขวางการแขงขนอยางเปนธรรม หรอ 



                             

 

                      

                             

  

  

                      

                            

   

                      

                              

  

            

   

                      

                                 

                                      

  

                                

 

 

 

 

                                        

    

                                         

   

  

                                            

                                

   ตกลงซ้ือเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามจะริบหลักประกันการ

  ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเกาขามไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี

  (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ 

  (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

เสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสง 
ประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่ 
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตาง 

  ๑๐.๒ เมื่อองคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และ 
เงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทาน้ัน

  การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือองคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามไดรับอนุมัติ 
๒๕๖๕

  ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ

ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ขายเปนหนังสือ ใหคดิ ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ 
๘. อัตราคาปรับ

เรียบรอยแลว

ถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และองคการบริหารสวนตําบลเกาขาม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไว 
อ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบ 

  องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขาม จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร 
๗. คาจางและการจายเงิน

ตําบลเกาขาม ไดรับมอบไวแลว

  หลกประกนนจะคนให โดยไมมดอกเบย ตามอตราสวนของพสดทซอซงองคการบรหารสวน 



  

   

                                

  

                                

  

 

                                

 

                                        

                                        

   

  

                                        

 

                                              

                      

                               

                      

                               

                               

 

      ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม

หรือทําสัญญากับองคก ารบริหารสวนตําบลเกาขาม ไวชั่วคราว

  ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ 
ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

  องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่น 
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก 
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  (๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตําบลเกาขาม หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

  (๓) การทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกอ งคการบริหารสวน 
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน 
  (๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี 

ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป

  (๑) องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ 
ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลเกาขามไมได

  ๑๐.๖ องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ 
ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององคการบริหารสวนตําบลเกาขาม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และ 
  ๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน 

แบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

  ๑๐.๔ องคก ารบริหารสวนตําบลเกาขามสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดใน 
บริหารพัสดุภาครัฐ

เสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ 
ยนขอเสนอ หรอเรยกรองจากผออกหนงสอคาประกนการยนขอเสนอทนท และอาจพจารณาเรยกรองใหชดใชความ 


