
 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๐๓/๒๕๖๒ 

การซือ้รถยนต์ส านักงานแบบดับเบิล้แคบ 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 

ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

                  องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง" มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซือ้ด้วยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี ้

   ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จ านวน ๑   คนั 

 

 

พสัดทุี่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเกา่เก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งานได้ทนัทีและมคีณุลกัษณะ

เฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 

ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีก่ าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั  

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา  

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  
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                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒  

                 ๒.    คุณสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามที่

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของหนว่ยงานของ

รัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถงึนิติบคุคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิตบิคุคลผู้มีอาชีพขายพสัดทุี่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารสว่นต าบลนา

แสง ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ

ได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๓.    หลกัฐานการยื่นข้อเสนอ 
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                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล 

บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มอี านาจควบคมุ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล 

หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มใิช่นติิบคุคล ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือ

ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญาของการเข้า

ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว 

ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไมต้่อง

แนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนงัสอืมอบอ านาจซึง่ติดอากร

แสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคล



 

 

ธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว 

ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไมต้่อง

แนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามที่

ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อม

ทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดยีวและราคาเดียวโดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมที่เสนอ

จะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสอืเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวม

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ องค์การ

บริหารสว่นต าบลนาแสง  

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดยภายในก าหนดยืน

ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย 

หรือวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งจาก องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง ให้สง่มอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ รถยนต์ส านกังานแบบ

ดบัเบิล้แคบ ขนาด ๑ ตนั ขบัเคลือ่น ๒ ล้อ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อ

ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาลอ็กที่แนบให้พจิารณา หากเป็นส าเนารูปถา่ยจะต้องรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจท า

นิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคต



 

 

ตาลอ็ก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๒ วนั 

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ

เข้าใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซือ้

อิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสใ์น

วนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๖๒  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือ้

จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดย

เด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร 

PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก ่องค์การบริหารสว่นต าบลนา

แสง ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ยื่น

ข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ยื่น

ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา

ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือ

วา่มกีารกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง จะพจิารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่องค์การบริหาร

สว่นต าบลนาแสง จะพิจารณาเหน็วา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้มใิชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมอืเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วย



 

 

แล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบยีนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวธีิการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงจะ

พิจารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคีณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่นข้อเสนอไมถ่กูต้อง 

หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บ

พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดทุี่จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงก าหนดไว้ในประกาศ

และเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไมม่ีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบ

ตอ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงสงวนสทิธ์ิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมม่ีการผอ่นผนั ใน

กรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทางระบบ

จดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ขององค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็น

สาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 



 

 

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงมีสทิธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหาร

สว่นต าบลนาแสง มีสทิธิที่จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๕.๖     องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่

เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และ

ให้ถือวา่การตดัสนิของ องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสยีหายใดๆ มิได้ 

รวมทัง้องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน 

ไมว่า่จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมเีหตทุี่เช่ือถือได้วา่การยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เช่น การ

เสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจด าเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง 

จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง มีสทิธิที่จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ

ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่น

ต าบลนาแสง  

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญาองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระท าทีเ่ข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคดัเลอืกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่น

ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ 

นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงจะพจิารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสอืแทนการท าสญัญาตามแบบ

สญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ 

หรือองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงเห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื กบัองค์การบริหารสว่น

ต าบลนาแสงภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคา



 

 

คา่สิง่ของที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่ง

หนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จา่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีทีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์นัน้ช าระตอ่

เจ้าหน้าที่ในวนัท าสญัญา หรือกอ่นวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 

                          (๓)     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ 

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุ

เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่

ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุ

ในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 

(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดทุีซ่ือ้ซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง ได้รับ

มอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง จะจา่ยคา่สิง่ของซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วนตามสญัญาซือ้ขาย

หรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื และองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง ได้ตรวจรับมอบสิง่ของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงซือ้ขายเป็นหนงัสอื 

ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาคา่สิง่ของที่ยงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงซือ้เป็น



 

 

หนงัสอื แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิง่ของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๑ ปี      นบั

ถดัจากวนัท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง ได้รับมอบสิง่ของ โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๓๐ 

วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ตอ่เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงได้รับอนมุตัิเงินคา่พสัดจุากเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นัน้  

                          ๑๐.๒   เมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิง่ของ

ตามการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้า

มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาว ีดงันี  ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของที่ซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั 

นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุ

โดยเรืออื่นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของที่ซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้โดยเรืออื่นท่ีมิใชเ่รือไทย ซึง่จะต้องได้รับ

อนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ

พาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็น

หนงัสอืภายในเวลาทีก่ าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงจะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง

จากผู้ออกหนงัสอืค า้ประกนัการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้

เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเตมิเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือ

ข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสอื ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั ผู้ยื่นข้อเสนอ



 

 

จะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยัขององค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง ค าวินจิฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ยื่นข้อเสนอไมม่ีสทิธิ

เรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม  

                          ๑๐.๖   องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ

เรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงไมไ่ด้  

                                   (๑)    องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสงไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัซือ้หรือที่ได้รับจดัสรรแตไ่ม่

เพียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าทีเ่ข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้หรือที่ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ

เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง หรือ

กระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความใน

กฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่

กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับ

การคดัเลอืกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                             ทัง้นี ้หากผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ทีก่ าหนดจะถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบั

องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง ไว้ชัว่คราว 

องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง  

 ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๒  

 


