
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding) (คร ัง้ที่ ๒) 

เลขที่  ๒/๒๕๖๑
 

การตดิตัง้กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV

ตามประกาศ องคการบร หิารสวนตาํบลทาแรง

ลงวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

                  องคการบรหิารสวนตาํบลทาแรง ซึ่งตอไปนี้เรยีกวา "อบต." มคีวามประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวธิี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ตามรายการ ดังนี้

 

ตดิตัง้กลองโทรทัศนวงจรปด  CCTV  ชนดิเครอืขาย แบบมมุมองคงที่  สาํหรับการตดิตัง้ภายนอกอาคาร  ความ
ละเอยีดไมนอยกวา  2 ลานพกิเซล  จาํนวน  16  ชดุ  พรอมเครื่องบันทกึภาพ 
พัสดทุี่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเกบ็ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทแีละมี

คณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสฉบับนี้ โดยมขีอ

แนะนาํและขอกาํหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๑     รายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทัว่ไป

                          ๑.๔     แบบหนังสอืคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนยิาม

                                    (๑)   ผูมผีลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชเีอกสารที่กาํหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                                    (๑)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๒

 

                 ๒.    คณุสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มคีวามสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบคุคลลมละลาย
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                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลกิกจิการ

                          ๒.๔    ไมเปนบคุคลซึ่งอยูระหวางถกูระงับการยื่นขอเสนอหรอืทาํสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชัว่คราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวีาการ

กระทรวงการคลังกาํหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบคุคลซึ่งถกูระบชุื่อไวในบัญชรีายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวยีนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถงึนติบิคุคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมอีาํนาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดวย

                          ๒.๖    มคีณุสมบัตแิละไมมลัีกษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐกาํหนดในราชกจิจานเุบกษา

                          ๒.๗    เปนบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูมอีาชพีขายพัสดทุี่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก อบต. ณ

วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสครัง้นี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมคีาํสัง่ใหสละเอกสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชกีลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลอืกเปนคูสัญญาตองลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอเิลก็ทรอนกิส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กาํหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชรีายรับรายจาย หรอืแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถกูตองครบถวนในสาระสาํคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลอืกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชธีนาคาร เวน

แตการจายเงนิแตละครัง้ซึ่งมมีลูคาไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดกไ็ด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กาํหนด

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนนติบิคุคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนนติบิคุคล บัญชรีายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกูตอง



                                           (ข)   บรษัิทจาํกัดหรอืบรษัิทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี และบัญชผีูถอืหุนราย

ใหญ (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกูตอง

                                   (๒)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที่มใิชนติบิคุคล ใหยื่น

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูนัน้ สาํเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางของผูเปนหุนสวนที่มไิดถอืสัญชาตไิทย พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกู

ตอง

                                   (๓)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสาํเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบไุวใน (๑) หรอื (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สาํเนาทะเบยีนพาณชิย (ถาม)ี

                                           (๔.๒)   สาํเนาภาษมีลูคาเพิ่ม (ถาม)ี

                                   (๕)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทัง้นี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดาํเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชเีอกสารสวนที่ ๑

ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสจะสรางบัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖

(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอมอบอาํนาจใหบคุคลอื่นกระทาํการแทนใหแนบหนังสอื

มอบอาํนาจซึ่งตดิอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอาํนาจและผูรับมอบอาํนาจ ทัง้นี้หาก

ผูรับมอบอาํนาจเปนบคุคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรอืแบบรปูรายการละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทัง้นี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดาํเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชเีอกสารสวนที่ ๒

ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสจะสรางบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖

(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การ เสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย



อเิลก็ทรอนกิสตามที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถกูตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยนืยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาไดเพยีงครัง้เดยีวและราคา

เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง

ทัง้นี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถอืตัวหนังสอืเปน

สาํคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษมีลูคาเพิ่ม ภาษอีากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอื่นๆ ทัง้

ปวงไวแลว จนกระทัง่สงมอบพัสดใุห ณ องคการบรหิารสวนตาํบลทาแรง

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกาํหนดยนืราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตัง้แตวันเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยนืราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผดิชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกาํหนดเวลาสงมอบพัสดไุมเกนิ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรอืวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก อบต. ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาลอ็ก และหรอืรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ กลอง

โทรทัศนวงจรปดชนดิเครอืขาย , อปุกรณบันทกึภาพผานเครอืขาย , จอมอนเิตอรแสดงผล , ตูสาํหรับจัดเกบ็เครื่อง

คอมพวิเตอรและอปุกรณ , สายสัญญาณใยแกวนาํแสง , และอปุกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไปพรอมการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวนี้ อบต.จะยดึไวเปนเอกสาร

ของทางราชการ

                                   สาํหรับแคตตาลอ็กที่แนบใหพจิารณา หากเปนสาํเนารปูถายจะตองรับรองสาํเนาถกู

ตอง โดยผูมอีาํนาจทาํนติกิรรมแทนนติบิคุคล หากคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส มคีวาม

ประสงคจะขอดตูนฉบับแคตตาลอ็ก ผูยื่นขอเสนอจะตองนาํตนฉบับมาใหคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสตรวจสอบภายในวันที่  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดทุี่เสนอ จาํนวน ๑ ชดุ และ/หรอืรายละเอยีด

ประกอบการอธบิายเอกสารตามที่ อบต. กาํหนด โดยลงลายมอืผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถาม)ี กาํกับในเอกสาร

ดวย พรอมสรปุจาํนวนเอกสารที่จัดสงหรอืนาํมาแสดง ตามบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการ

ตรวจทดลองหรอืประกอบการพจิารณา   (ผูเสนอราคาตองนาํผลติภัณฑพรอมอปุกรณที่ไดเสนอขายมา

ทดลอง) ในวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. ณ องคการบร หิาร

สวนตาํบลทาแรง

                ทัง้นี้ อบต.จะไมรับผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกดิขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลอืหรอืไมใช

แลว อบต.จะคนืใหแกผูยื่นขอเสนอา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดรูางสัญญา รายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออเิลก็ทรอนกิส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย



อเิลก็ทรอนกิสในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ร ะหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถอืตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทาํเอกสารสาํหรับใชในการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผดิชอบตรวจสอบความครบถวน

ถกูตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยนืยันการเสนอราคา แลวจงึสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการเสนอ

ราคาใหแก อบต. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส จะดาํเนนิการตรวจสอบ

คณุสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรอืไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกร

รมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันนัน้ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสวา กอนหรอืในขณะ

ที่มกีารพจิารณาขอเสนอ มผีูยื่นขอเสนอรายใดกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทาํอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย

ชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และอบต. จะพจิารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต อบต. จะพจิารณาเหน็วาผูยื่นขอเสนอรายนัน้มใิชเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทาํดังกลาวและไดใหความรวมมอืเปน

ประโยชนตอการพจิารณาของ อบต.

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบัิต ิดังนี้

                                   (๑)    ปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบไุวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีลูคาเพิ่ม และภาษอีื่นๆ (ถาม)ี รวมคา

ใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบยีนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่กาํหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศกึษาและทาํความเขาใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดวยวธิี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเวบ็ไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสทิธิ์ในการพจิารณา

                          ๕.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสครัง้นี้ อบต.จะพจิารณา

ตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ อบต. จะพจิารณาจาก

ราคารวม



                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมคีณุสมบัตไิมถกูตองตามขอ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถกูตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืยื่นขอเสนอไมถกูตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิสจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่จะขายไมครบถวน หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่

อบต.กาํหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ในสวนที่มใิชสาระสาํคัญและความแตกตางนัน้ไมมี

ผลทาํใหเกดิการไดเปรยีบเสยีเปรยีบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเปนการผดิพลาดเลก็นอย คณะกรรมการฯ อาจ

พจิารณาผอนปรนการตัดสทิธผิูยื่นขอเสนอรายนัน้

                          ๕.๔     อบต.สงวนสทิธิ์ไมพจิารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณดัีงตอ

ไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชรีายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส หรอืบัญชรีายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส ของอบต.

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อเิลก็ทรอนกิส

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสที่เปนสาระสาํคัญ หรอืมผีลทาํใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืในการทาํสัญญา คณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอือบต.มสีทิธใิหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเทจ็จรงิเพิ่มเตมิได อบต. มสีทิธทิี่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรอืไมทาํสัญญา หากขอเทจ็จรงิดังกลาวไมเหมาะสมหรอืไมถกูตอง

                          ๕.๖     อบต.ทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับราคาตํ่าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอ

ทัง้หมดกไ็ด และอาจพจิารณาเลอืกซื้อในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยกไ็ด สดุแตจะพจิารณา ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สาํคัญ และใหถอืวาการตัดสนิของ อบต.เปนเดด็ขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรยีกรองคาใชจาย หรอืคาเสยีหายใดๆ มไิด รวม

ทัง้อบต. จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลอืกหรอืไมกต็าม หากมเีหตทุี่เชื่อถอืไดวาการยื่นขอเสนอกระทาํการโดยไมสจุรติ เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเทจ็ หรอืใชชื่อบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสดุ เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดาํเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสได คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

หรอือบต. จะใหผูยื่นขอเสนอนัน้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดาํเนนิการตามเอกสาร

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใหเสรจ็สมบรูณ หากคาํชี้แจงไมเปนที่รับฟงได อบต. มสีทิธทิี่จะไมรับขอเสนอหรอืไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ ทัง้นี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมสีทิธเิรยีกรองคาใชจายหรอืคาเสยีหายใดๆ จากอบต.

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาอบต.อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส หาก

ปรากฏวามกีารกระทาํที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ไดรับการคัดเลอืกมผีลประโยชนรวมกัน



หรอืมสีวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น

หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทาํการทจุรติอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทาํสัญญาซื้อขาย

                          ๖.๑     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทาํการ นับแตวันที่ทาํขอตกลงซื้ออบต.จะพจิารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสอืแทนการทาํสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบ ุในขอ ๑.๓ กไ็ด

                          ๖.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทาํการ หรอือบต.เหน็วาไมสมควรจัดทาํขอตกลงเปนหนังสอื ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสจะตองทาํสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบใุนขอ ๑.๓ หรอืทาํขอตกลงเปนหนังสอื กับอบต.ภายใน ๗

วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงนิเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใหอบต.ยดึถอืไวในขณะทาํสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงนิสด

                          (๒)     เชค็หรอืดราฟทที่ธนาคารเซน็สัง่จาย ซึ่งเปนเชค็หรอืดราฟทลงวันที่ที่ใชเชค็หรอืดราฟท

นัน้ชาํระตอเจาหนาที่ในวันทาํสัญญา หรอืกอนวันนัน้ไมเกนิ ๓ วันทาํการ

                          (๓)     หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดังระบใุนขอ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปนหนังสอืคํ้าประกันอเิลก็ทรอนกิสตามวธิกีารที่กรมบัญชกีลางกาํหนด

                          (๔)     หนังสอืคํ้าประกันของบรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนญุาตให

ประกอบกจิการเงนิทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษัิทเงนิทนุที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวยีนใหทราบ โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบใุนขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิส (ผูขาย) พนจากขอผกูพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมดีอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดทุี่ซื้อซึ่งอบต. ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงนิ

                          อบต. จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษมีลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษอีากรอื่นๆ และคาใชจายทัง้ปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรอืขอ

ตกลงเปนหนังสอื และอบต. ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรยีบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปร ับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ หรอืขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสอื ใหคดิในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การร ับประกันความชาํร ดุบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ซึ่งไดทาํสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบใุนขอ ๑.๓ หรอื



ทาํขอตกลงซื้อเปนหนังสอื แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชาํรดุบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายในระยะ

เวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันที่ อบต. ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดัีงเดมิ

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชาํรดุบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงนิคาพัสดสุาํหรับการซื้อครัง้นี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงนิงบประมาณประจาํป พ.ศ.

๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํได ตอเมื่ออบต.ไดรับอนมัุตเิงนิคาพัสดจุากเงนิงบ

ประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานัน้

                          ๑๐.๒   เมื่ออบต.ไดคัดเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสัง่หรอืนาํสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนัน้ตองนาํเขา

มาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดนิอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกาํหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏบัิตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ีดังนี้

                                   (๑)    แจงการสัง่หรอืนาํสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แตวันที่ผูขายสัง่ หรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีว

กับเรอืไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนญุาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่

มใิชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทกุของลงเรอือื่น หรอืเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่น

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไมปฏบัิตติาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสรมิการพาณชิยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งอบต.ไดคัดเลอืกแลว ไมไปทาํสัญญาหรอืขอตกลงซื้อเปนหนังสอืภายใน

เวลาที่กาํหนด ดังระบไุวในขอ ๗ อบต.จะรบิหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรอืเรยีกรองจากผูออกหนังสอืคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันท ีและอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดภุาครัฐ

                          ๑๐.๔   อบต.สงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรอืขอกาํหนดในแบบสัญญาหรอืขอตกลงซื้อ

เปนหนังสอื ใหเปนไปตามความเหน็ของสาํนักงานอัยการสงูสดุ (ถาม)ี

                          ๑๐.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ มคีวามขัดหรอืแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบัิตติามคาํวนิจิฉัยของอบต. คาํวนิจิฉัยดังกลาวใหถอืเปนที่สดุ และผูยื่นขอเสนอไมมสีทิธเิรยีก

รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเตมิ

                          ๑๐.๖   อบต.อาจประกาศยกเลกิการจัดซื้อในกรณตีอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรยีกรองคา

เสยีหายใดๆ จากอบต.ไมได

                                   (๑)    อบต.ไมไดรับการจัดสรรเงนิที่จะใชในการจัดซื้อหรอืที่ไดรับจัดสรรแตไมเพยีง



พอที่จะทาํการจัดซื้อครัง้นี้ตอไป

                                   (๒)    มกีารกระทาํที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรอืที่ไดรับการคัดเลอืก

มผีลประโยชนรวมกัน หรอืมสีวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทาํการทจุรติอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทาํการจัดซื้อครัง้นี้ตอไปอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกอบต. หรอืกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณอีื่นในทาํนองเดยีวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดภุาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูขายตองปฏบัิตติาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบไดกาํหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูประกอบการ

                             อบต. สามารถนาํผลการปฏบัิตงิานแลวเสรจ็ตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืก

ใหเปนผูขายเพื่อนาํมาประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูประกอบการ

                             ทัง้นี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกไมผานเกณฑที่กาํหนดจะถกูระงับการยื่นขอเสนอ

หรอืทาํสัญญากับอบต. ไวชัว่คราว

องคการบรหิารสวนตาํบลทาแรง

 ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑


