ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตําบลหาดส้ มแป้น
เรื อง ประกวดราคาซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ าย ขนาด ๖ ล้ อ กําลังเครื องยนต์ สูงสุด ไม่ ตากว่
ํ า ๑๕๐
แรงม้ า ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่ น้อยกว่ า ๖ ลูกบาศก์ เมตร จํานวน ๑ คัน ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น มีความประสงค์จะประกวดราคาซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ าย
ขนาด ๖ ล้ อ กําลังเครื& องยนต์สงู สุด ไม่ตํ&ากว่า ๑๕๐ แรงม้ า ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖
ลูกบาศก์เมตร จํานวน ๑ คัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือในการ
ประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้ านหนึง& แสนบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี
รถบรรทุกขยะ
จํานวน
๑
คัน
ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง& อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื&นข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั& คราว
เนื&องจากเป็ นผู้ที&ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที&รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที&ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง& ถูกระบุชื&อไว้ ในบัญชีรายชื&อผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชื&อให้ เป็ นผู้ทงงานของ
ิ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง& รวมถึงนิติบคุ คลที&ผ้ ทู ิงงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที&คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที&ประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื&นข้ อเสนอรายอื&นที&เข้ ายื&นข้ อเสนอให้ แก่องค์การบริ หารส่วน
ตําบลหาดส้ มแป้น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิOหรื อความคุ้มกัน ซึง& อาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื&น
ข้ อเสนอได้ มีคําสัง& ให้ สละเอกสิทธิOความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื&นข้ อเสนอซึง& ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที&คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามที&คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยื&นข้ อเสนอซึง& ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครังซึง& มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื&นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที&คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องยื&นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที&
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ที&ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที&เว็บไซต์ www.hatsompaen.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๘๖๒๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ&มเติมเกี&ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ผ่านทางอีเมล์ ◌้hatsompaen@hatsompaen.go.th หรื อช่องทาง
ตามที&กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที& ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นจะชีแจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.hatsompaen.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที& ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที& ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพนัส แต้ พานิช)
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที& ๑ และเอกสารส่วนที&
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที& ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๑/๒๕๖๑
การซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ าย ขนาด ๖ ล้ อ กําลังเครื องยนต์ สูงสุด ไม่ ตากว่
ํ า ๑๕๐ แรงม้ า ตู้บรรทุก
มูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่ น้อยกว่ า ๖ ลูกบาศก์ เมตร จํานวน ๑ คัน
ตามประกาศ องค์ การบริ หารส่ วนตําบลหาดส้ มแป้น
ลงวันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ซึง& ต่อไปนีเรี ยกว่า "องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น" มี
ความประสงค์จะประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ าย ขนาด ๖ ล้ อ กําลังเครื& องยนต์สงู สุด ไม่ตํ&ากว่า ๑๕๐ แรงม้ า ตู้บรรทุกมูล
ฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จํานวน
๑
คัน
พัสดุที&จะซือนีต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที&จะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที&กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที&กําหนดไว้ ในระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือขายทัว& ไป
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที&กําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที& ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที& ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยืนข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง& อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื&นข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว& คราว เนื&องจากเป็ นผู้ที&ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที&
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามที&ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง& ถูกระบุชื&อไว้ ในบัญชีรายชื&อผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชื&อให้ เป็ นผู้ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง& รวมถึงนิตบิ คุ คลที&ผ้ ทู ิงงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที&คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพขายพัสดุที&ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื&นข้ อเสนอรายอื&นที&เข้ ายื&นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การ
บริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิOหรื อความคุ้มกัน ซึง& อาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื&นข้ อเสนอได้ มีคําสัง& ให้ สละเอกสิทธิOและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื&นข้ อเสนอซึง& ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที&คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามที&คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยื&นข้ อเสนอซึง& ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึง& มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื&นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที&คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื&นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื&นข้ อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยื&นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื&อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยื&นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื&อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื&นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที&มิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยื&นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงที&แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที&มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื&นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื&นข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื&นสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามที&ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ&มเติมอื&นๆ
(๔.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(๔.๒) สําเนาหนังสือใบจดทะเบียนพานิชย์
(๔.๓) สําเนาทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ&ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที& ๑ ทังหมดที&ได้ ยื&นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมื&อผู้ยื&นข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที& ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที& ๑ ตามแบบในข้ อ
๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ยื&นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที& ๑ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีที&ผ้ ยู ื&นข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอื&นกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึง& ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที&บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที& ๒ ทังหมดที&ได้ ยื&นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมื&อผู้ยื&นข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที& ๒
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที& ๒ ตามแบบในข้ อ
๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ยื&นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที& ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องยื&นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที&กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื&อนไขใดๆ ทังสิน และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื&นข้ อเสนอโดยไม่

ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื&อนไขที&ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี ราคารวมที&เสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึง& รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ&ม ภาษี อากรอื&น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้ จา่ ยอื&นๆ ทังปวงไว้ แล้ ว จนกระทัง& ส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ตําบลหาดส้ ม
แป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ราคาที&เสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที&ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือขาย หรื อวันที&ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ าย ขนาด ๖ ล้ อ กําลังเครื& องยนต์สงู สุด ไม่ตํ&ากว่า ๑๕๐ แรงม้ า ตู้บรรทุกมูลฝอยมี
ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จํานวน ๑ คัน ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื&อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นจะ
ยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที&แนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องนําต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื&นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี&ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนที&จะตกลงยื&นข้ อเสนอตามเงื&อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องยื&นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที& ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื&อพ้ นกําหนดเวลายื&นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื&นข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที&จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื&อเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้ยื&นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื&นข้ อเสนอที&มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื&นข้ อเสนอรายอื&น ตามข้ อ

๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื&นข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยื&นข้ อเสนอที&มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื&นข้ อเสนอราย
อื&น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื&อผู้ยื&นข้ อเสนอที&มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผู้ยื&นข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรื อในขณะที&
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื&นข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื&อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื&อผู้ยื&นข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผู้ยื&นข้ อเสนอ และองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื&นข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิงงาน เว้ นแต่ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื&น
ข้ อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผู้ริเริ& มให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา
ของ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น
๔.๑๐ ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื&อนไขที&ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที&เสนอจะต้ องเป็ นราคาที&รวมภาษี มลู ค่าเพิ&ม และภาษี อื&นๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื&อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที&
กําหนด
(๔) ผู้ยื&นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที&เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยื&นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที&แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิBในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื&นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี องค์การบริ หารส่วน
ตําบลหาดส้ มแป้นจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื&นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื&นข้ อเสนอ องค์การบริ หารส่วนตําบล
หาดส้ มแป้น จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื&นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื&นหลักฐานการยื&น
ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื&นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื&นข้ อเสนอรายนัน เว้ นแต่ ผู้ยื&นข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที&จะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื&อนไขที&องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที&มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื&น
ข้ อเสนอรายอื&น หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื&นข้ อเสนอ
รายนัน
๕.๔ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นสงวนสิทธิOไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื&นข้ อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี

(๑) ไม่ปรากฏชื&อผู้ยื&นข้ อเสนอรายนันในบัญชีรายชื&อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื&อผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น
(๒) ไม่กรอกชื&อผู้ยื&นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื&อนไขที&กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที&เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื&นข้ อเสนอรายอื&น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นมีสิทธิให้ ผ้ ยู ื&นข้ อเสนอ
ชีแจงข้ อเท็จจริ งเพิ&มเติมได้ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น มีสิทธิที&จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทํา
สัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นทรงไว้ ซงึ& สิทธิที&จะไม่รับราคาตํ&าสุด หรื อราคาหนึง&
ราคาใด หรื อราคาที&เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง&
รายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทังนี เพื&อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น
เป็ นเด็ดขาด ผู้ยื&นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ ม
แป้น จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื&นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยื&น
ข้ อเสนอที&ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที&เชื&อถือได้ ว่าการยื&นข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื&อบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื&นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที&ผ้ ยู ื&นข้ อเสนอรายที&เสนอราคาตํ&าสุด เสนอราคาตํ&าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น จะให้ ผ้ ยู ื&นข้ อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานที&ทําให้ เชื&อได้ ว่า ผู้ยื&น
ข้ อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นที&รับฟั ง
ได้ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น มีสิทธิที&จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยื&นข้ อเสนอรายนัน ทังนี ผู้
ยื&นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที&เข้ าลักษณะผู้ยื&นข้ อเสนอที&ชนะการประกวดราคาหรื อที&
ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื&นข้ อเสนอรายอื&น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยื&นข้ อเสนอรายอื&น หรื อเจ้ าหน้ าที&ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื&นใดใน
การเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณีที&ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ&งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ที&ทําข้ อตกลงซือองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลง
เป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที&ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ&งของได้ ครบถ้ วน

ภายใน ๕ วันทําการ หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตาม
ข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทํา
ข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที&ได้ รับแจ้ ง และจะต้ อง
วางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าสิ&งของที&ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้
องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง& อย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ที&ธนาคารเซ็นสัง& จ่าย ซึง& เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที&ที&ใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนั
ชําระต่อเจ้ าหน้ าที&ในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที&คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที&กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที&ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื&อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื&อบริ ษัทเงินทุนที&ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารที&คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที&ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที&ซือซึง& องค์การบริ หารส่วน
ตําบลหาดส้ มแป้น ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น จะจ่ายค่าสิ&งของซึง& ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ&ม ตลอดจนภาษี
อากรอื&นๆ และค่าใช้ จ่ายทังปวงแล้ วให้ แก่ผ้ ยู ื&นข้ อเสนอที&ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมื&อผู้ขายได้ สง่ มอบสิ&งของ
ได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซือขายหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ได้ ตรวจรับ
มอบสิ&งของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรื อข้ อตกลงซือ
ขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ&งของที&ยงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๙. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง& ได้ ทําสัญญาซือขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ทําข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุ ดบกพร่องของสิ&งของที&ซือขายที&เกิดขึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที& องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ได้ รับมอบสิ&งของ โดยต้ อง
รี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที&ได้ รับแจ้ งความชํารุ ดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิBในการยืนข้ อเสนอและอืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซือครังนี ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.

๒๕๖๑ และเงินสะสมขององค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื&อองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นได้ รับ
อนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินสะสมขององค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ ม
แป้น แล้ วเท่านัน
๑๐.๒ เมื&อองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นได้ คดั เลือกผู้ยื&นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย
และได้ ตกลงซือสิ&งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง& หรื อนําสิ&งของดังกล่าวเข้ ามา
จากต่างประเทศและของนันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที&มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้
ตามที&รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื&นข้ อเสนอซึง& เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสัง& หรื อนําสิ&งของที&ซือขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ที&ผ้ ขู ายสัง& หรื อซือของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที&รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื&นได้
(๒) จัดการให้ สิ&งของที&ซือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที&มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิ&งของนันโดยเรื ออื&น
ที&มิใช่เรื อไทย ซึง& จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออื&น หรื อเป็ นของที&รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื&น
(๓) ในกรณีที&ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื&นข้ อเสนอซึง& องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญา
หรื อข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือภายในเวลาที&กําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นจะริ บ
หลักประกันการยื&นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคําประกันการยื&นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื&น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วย
การจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นสงวนสิทธิOที&จะแก้ ไขเพิ&มเติมเงื&อนไข หรื อ
ข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที&เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยื&นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยขององค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ น
ที&สดุ และผู้ยื&นข้ อเสนอไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ&มเติม
๑๐.๖ องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นอาจประกาศยกเลิกการจัดซือในกรณีตอ่ ไปนีได้
โดยที&ผ้ ยู ื&นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นไม่ได้
(๑) องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้นไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที&จะใช้ ในการจัดซือ
หรื อที&ได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที&จะทําการจัดซือครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําที&เข้ าลักษณะผู้ยื&นข้ อเสนอที&ชนะการจัดซือหรื อที&ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื&นข้ อเสนอรายอื&น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอม

กันกับผู้ยื&นข้ อเสนอรายอื&น หรื อเจ้ าหน้ าที&ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื&นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซือครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การบริ หารส่วน
ตําบลหาดส้ มแป้น หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื&นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที&กําหนดในกฎกระทรวง ซึง& ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ ผู้ยื&นข้ อเสนอที&ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ที&กฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น สามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็ จตามสัญญาของ
ผู้ยื&นข้ อเสนอที&ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายเพื&อนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยื&นข้ อเสนอที&ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที&กําหนดจะถูกระงับการยื&นข้ อเสนอ
หรื อทําสัญญากับองค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น ไว้ ชวั& คราว
องค์การบริ หารส่วนตําบลหาดส้ มแป้น
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑

