
( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)

เลขที� ........................

การซื�อโครงการจดัซื�อรถยนตบ์รรทกุส่วนกลาง (ดเีซล) ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า

๒,๔๐๐ ซซี ีหรือกาํลังเครื�องยนตสู์งสุดไม่ตํ�ากว่า ๑๑๐ กโิลวัตต ์ขับเคลื�อน ๒ ล้อ แบบดบัเบิ�ลแคบ็

จาํนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพงพวย

ลงวันที�         ธันวาคม ๒๕๖๕

                องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย ซึ�งตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย" มีความ

ประสงคจ์ะประกวดราคาซื �อดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ตามรายการ ดงันี �

 

 โครงการจดัซื �อรถยนตบ์รรทกุสว่น

กลาง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตนั ปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ ํ�ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรอื

กาํลงัเครื�องยนตส์งูสดุไมต่ ํ�ากวา่ ๑๑๐

กิโลวตัต ์ขบัเคลื�อน ๒ ลอ้ แบบดบัเบิ �ล

แคบ็

จาํนวน ๑  คนั

พสัดทีุ�จะซื �อนี �ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใชง้านไดท้นัที

และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื �อดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสฉ์บบั

นี � โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัตอ่ไปนี�

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กาํหนดไวใ้นระบบการจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาซื �อขายทั�วไป

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํ�าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

                          ๑.๗     ขอบเขตงาน

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยื�นข้อเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย
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                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรอืทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผูที้�ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที�รฐัมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงักาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผูทิ้ �งงาน

ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผูทิ้ �งงานเป็นหุน้สว่นผู้

จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั�นดว้ย

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗    เป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลผูมี้อาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่ องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลแพงพวย ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี �

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล

ของผูยื้�นขอ้เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสทิธิ�และความคุม้กนัเชน่วา่นั�น

                          ๒.๑๐  ผูยื้�นขอ้เสนอที�ยื�นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี �

                                  กรณีที�ขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯจะ

ตอ้งมีการกาํหนดสดัสว่นหนา้ที� และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ�งของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่ม

คา้หลกัมากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอื�นทกุราย

                                  กรณีที�ขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกักิจการรว่มคา้

นั�นตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มคา้ที�ยื�นขอ้เสนอ

                                  สาํหรบัขอ้ตกลงฯ ที�ไมไ่ดก้าํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุ

รายจะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic

Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                         ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นนิตบิคุคล

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (ข)   บรษัิทจาํกดัหรอืบรษัิทมหาชนจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสอืบรคิณหส์นธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง



                                   (๒)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที�มิใชนิ่ตบิคุคล ใหยื้�นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ป็นหุน้สว่นที�มิไดถื้อสญัชาตไิทย พรอ้มทั�งรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นผูยื้�นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหยื้�นสาํเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามที�ระบไุวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ

                                           (๔.๑)   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (ถา้มี)

                                           (๔.๒)   สาํเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี)

                                           (๔.๓)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(ถา้มี)

                                           (๔.๔)   สาํเนาใบภาษีมลูคา่เพิ�ม (ถา้มี)

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั�งนี � เมื�อผูยื้�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ

ถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖

(๑) ใหโ้ดยผูยื้�นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอื�นกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ

อาํนาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทั�งนี �

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูที้�บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นั�น

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรอืแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔

                                   (๓)    รายการพิจารณาที� ๑ โครงการจดัซื �อรถยนตบ์รรทกุสว่นกลาง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตนั

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ ํ�ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรอืกาํลงัเครื�องยนตส์งูสดุไมต่ ํ�ากวา่ ๑๑๐ กิโลวตัต ์ขบัเคลื�อน ๒ ลอ้

แบบดบัเบิ �ลแคบ็

                                           (๓.๑)    สาํเนาใบขึ �นทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

(SMEs) (ถา้มี)

                                           (๓.๒)    สาํเนาหนงัสอืรบัรองสนิคา้ Made In Thailand ของสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย (ถา้มี)

                                   (๔)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั�งนี � เมื�อผูยื้�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบ

ถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖



(๒) ใหโ้ดยผูยื้�นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสต์ามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ �น และจะตอ้ง

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทั�งหลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูยื้�นขอ้เสนอโดยไม่

ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงครั�งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กู

ตอ้ง ทั�งนี � ราคารวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถื้อตวั

หนงัสอืเป็นสาํคญั โดยคดิราคารวมทั�งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่

ใชจ้า่ยอื�นๆ ทั�งปวงไวแ้ลว้ จนกระทั�งสง่มอบพสัดใุห ้ณ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย

                                   ราคาที�เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไมน่อ้ยกวา่ ๑๘๐ วนั ตั�งแตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาสง่มอบพสัด ุ(รถยนต ์พรอ้มเอกสารใบคูมื่อ

ทะเบียนรถและเอกสารหรอืพสัดอืุ�นๆ ตามเงื�อนไขของสญัญา) ไมเ่กิน ๑๒๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซื �อ

ขาย หรอืวนัที�ไดร้บัหนงัสอืแจง้จาก องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย ใหส้ง่มอบพสัด ุ(ระยะเวลาดงักลา่วนบัรวม

ระยะเวลาในการทาํเรื�องขอจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ�รถยนตก์บักรมการขนสง่ทางบกหรอืสาํนกังานขนสง่จงัหวดั

ดว้ย)

                          ๔.๔     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ รถยนต์

บรรทกุสว่นกลาง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตนั ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ ํ�ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรอืกาํลงัเครื�องยนตส์งูสดุไมต่ ํ�า

กวา่ ๑๑๐ กิโลวตัต ์ขบัเคลื�อน ๒ ลอ้ แบบดบัเบิ �ลแคบ็ ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกส ์เพื�อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี � องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยจะยดึไวเ้ป็น

เอกสารของทางราชการ

                                   สาํหรบัแคตตาลอ็กที�แนบใหพิ้จารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผูมี้อาํนาจทาํนิตกิรรมแทนนิตบิคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์มีความ

ประสงคจ์ะขอดตูน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๓ วนั

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผูยื้�นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ

ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสท์ั�งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื �ออิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๖     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบการจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์

                          เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยื�นขอ้เสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด



                          ๔.๘     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น

ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพื�อเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์จะดาํเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผูยื้�นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น ตามขอ้

๑.๕ (๑) หรอืไม ่หากปรากฏวา่ผูยื้�นขอ้เสนอรายใดเป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอราย

อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูยื้�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนันั�นออกจากการเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์า่ ก่อนหรอืในขณะที�

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูยื้�นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชื�อผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�นออกจากการเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ และองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย จะพิจารณา

ลงโทษผูยื้�นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูทิ้ �งงาน เวน้แต ่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย จะพิจารณาเหน็วา่ผูยื้�นขอ้

เสนอรายนั�นมิใชเ่ป็นผูร้เิริ�มใหมี้การกระทาํดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย

                          ๔.๑๐     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตั ิดงันี �

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถา้มี) รวมคา่ใช้

จา่ยทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้

                                   (๓)    ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื�อเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กาํหนด

                                   (๔)    ผูยื้�นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแลว้ไมไ่ด้

                                   (๕)    ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสทิธิ�ในการพจิารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี � องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลแพงพวยจะพิจารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

แพงพวย จะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื้�นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยื�นหลกัฐานการยื�นขอ้

เสนอไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยื�นขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น เวน้แต ่ผูยื้�นขอ้เสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะขายไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอียดแตก

ตา่งไปจากเงื�อนไขที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์ในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญัและความแตกตา่งนั�นไมมี่ผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูยื้�นขอ้



เสนอรายอื�น หรอืเป็นการผิดพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผูยื้�นขอ้เสนอราย

นั�น

                          ๕.๔     องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยสงวนสทิธิ�ไมพิ่จารณาขอ้เสนอของผูยื้�นขอ้เสนอโดย

ไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�นในบญัชีรายชื�อผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืบญัชีรายชื�อผูซื้ �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผูยื้�นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสที์�เป็นสาระสาํคญั หรอืมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยมีสทิธิใหผู้ยื้�นขอ้เสนอชี�แจงขอ้

เทจ็จรงิเพิ�มเตมิได ้องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย มีสทิธิที�จะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่าํสญัญา หาก

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

                          ๕.๖     องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยทรงไวซ้ึ�งสทิธิที�จะไมร่บัราคาตํ�าสดุ หรอืราคาหนึ�ง

ราคาใด หรอืราคาที�เสนอทั�งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลอืกซื �อในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ�ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไมพิ่จารณาจดัซื �อเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา

ทั�งนี � เพื�อประโยชนข์องทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสนิของ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยเป็น

เดด็ขาด ผูยื้�นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มิได ้รวมทั�งองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย จะ

พิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูยื้�นขอ้เสนอเป็นผูทิ้ �งงาน ไมว่า่จะเป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�

ไดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือไดว้า่การยื�นขอ้เสนอกระทาํการโดยไมส่จุรติ เชน่ การเสนอ

เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืใชชื้�อบคุคลธรรมดา หรอืนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้

                               ในกรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดาํเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอื

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย จะใหผู้ยื้�นขอ้เสนอนั�นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ ผูยื้�นขอ้เสนอ

สามารถดาํเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคาํชี �แจงไมเ่ป็นที�รบัฟังได้

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย มีสทิธิที�จะไมร่บัขอ้เสนอหรอืไมร่บัราคาของผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น ทั�งนี � ผูยื้�นขอ้

เสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยอาจประกาศยกเลกิการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หากปรากฏวา่มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูยื้�นขอ้เสนอที�ชนะการประกวดราคาหรอืที�

ไดร้บัการคดัเลอืกมีผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็น

ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทาํการทจุรติอื�นใดใน

การเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผูยื้�นขอ้

เสนอรายอื�นที�ไมเ่กินรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซื �อจดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดัเรยีง



ลาํดบัผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ�งเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�นไมเ่กิน

รอ้ยละ ๑๐ ที�จะเรยีกมาทาํสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย

                                    ผูยื้�นขอ้เสนอที�เป็นกิจการรว่มคา้ที�จะไดส้ทิธิตามวรรคหนึ�ง ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็น

ผูป้ระกอบการ SMEs

                          ๕.๙     หากผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งมิใชผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทย

หรอืนิตบิคุคลที�จดัตั�งขึ �นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�

มิไดถื้อสญัชาตไิทยหรอืนิตบิคุคลที�จดัตั�งขึ �นตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กินรอ้ยละ ๓ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดั

ซื �อหรอืจดัจา้งจากผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรอืนิตบิคุคลที�จดัตั�งขึ �นตามกฎหมายไทย

ดงักลา่ว

                                    ผูยื้�นขอ้เสนอที�เป็นกิจการรว่มคา้ที�จะไดส้ทิธิตามวรรคหนึ�ง ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็น

ผูป้ระกอบการที�เป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรอืนิตบิคุคลที�จดัตั�งขึ �นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทาํสัญญาซื�อขาย

                          ๖.๑     ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์สามารถสง่มอบสิ�งของไดค้รบถว้น

ภายใน ๕ วนัทาํการ นบัแตว่นัที�ทาํขอ้ตกลงซื �อองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็น

หนงัสอืแทนการทาํสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในขอ้ ๑.๓ ก็ได้

                          ๖.๒     ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์มส่ามารถสง่มอบสิ�งของไดค้รบถว้น

ภายใน ๕ วนัทาํการ หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยเหน็วา่ไมส่มควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื ตามขอ้

๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาซื �อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืทาํขอ้

ตกลงเป็นหนงัสอื กบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยภายใน ๑๐ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวาง

หลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่สิ�งของที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หอ้งคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลแพงพวยยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี�

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ช็คหรอืดราฟทน์ั�น

ชาํระตอ่เจา้หนา้ที�ในวนัทาํสญัญา หรอืก่อนวนันั�นไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ

                          (๓)     หนงัสอืคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสอืคํ�าประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกาํหนด

                          (๔)     หนงัสอืคํ�าประกนัของบรษัิทเงินทนุ หรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยที์�ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธรุกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบรษัิทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํ�า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พนัธบตัรรฐับาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซื �อขายแลว้

                          หลกัประกนันี �จะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบี �ย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุ�ซื �อซึ�งองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลแพงพวย ไดร้บัมอบไวแ้ลว้

                 ๗.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ



                          องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย จะจา่ยคา่สิ�งของซึ�งไดร้วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอา

กรอื�นๆ และคา่ใชจ้า่ยทั�งปวงแลว้ใหแ้ก่ผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้าย เมื�อผูข้ายไดส้ง่มอบสิ�งของได้

ครบถว้นตามสญัญาซื �อขายหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย ไดต้รวจรบัมอบ

สิ�งของไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

                 ๘.    อัตราค่าปรับ

                          คา่ปรบัตามแบบสญัญาซื �อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � หรอืขอ้ตกลงซื �อ

ขายเป็นหนงัสอื ใหค้ดิในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ�งของที�ยงัไมไ่ดร้บัมอบตอ่วนั

                 ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ซึ�งไดท้าํสญัญาซื �อขายตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอื

ทาํขอ้ตกลงซื �อเป็นหนงัสอื แลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของสิ�งของที�ซื �อขายที�เกิดขึ �นภายใน

ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี     นบัถดัจากวนัที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย ไดร้บัมอบสิ�งของ โดยตอ้งรบี

จดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดมิภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง

                 ๑๐.    ข้อสงวนสทิธิ�ในการยื�นข้อเสนอและอื�นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุาํหรบัการซื �อครั�งนี � ไดม้าจากเงินงบประมาณตามขอ้บญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีกนัเงินไวเ้บกิเหลื�อมปี

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํได ้ตอ่เมื�อองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยไดร้บัอนมุตัิ

เงินคา่พสัด ุตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีกนัเงินไวเ้บกิเหลื�อมปี

แลว้เทา่นั�น

                          ๑๐.๒   เมื�อองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยไดค้ดัเลอืกผูยื้�นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูข้าย และ

ไดต้กลงซื �อสิ�งของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรอืนาํสิ�งของดงักลา่วเขา้มาจาก

ตา่งประเทศและของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที�มีเรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้าม

ที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี �

                                   (๑)    แจง้การสั�งหรอืนาํสิ�งของที�ซื �อขายดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่

ภายใน ๗ วนั นบัตั�งแตว่นัที�ผูข้ายสั�ง หรอืซื �อของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื�นได้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ�งของที�ซื �อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที�มีสทิธิเชน่เดียวกบั

เรอืไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ�งของนั�นโดยเรอือื�น

ที�มิใชเ่รอืไทย ซึ�งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นั�นก่อนบรรทกุของลงเรอือื�น หรอืเป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรอื (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่

เสรมิการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทาํสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงซื �อเป็นหนงัสอืภายในเวลาที�กาํหนด ดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยจะรบิหลกั

ประกนัการยื�นขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืคํ�าประกนัการยื�นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้ง

� �



ใหช้ดใชค้วามเสยีหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดั

ซื �อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

                          ๑๐.๔   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยสงวนสทิธิ�ที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรอืขอ้กาํหนด

ในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลงซื �อเป็นหนงัสอื ใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � มีความขดัหรอืแยง้กนั

ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัติามคาํวินิจฉยัขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย คาํวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็น

ที�สดุ และผูยื้�นขอ้เสนอไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิ�มเตมิ

                          ๑๐.๖   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยอาจประกาศยกเลกิการจดัซื �อในกรณีตอ่ไปนี�ได ้โดยที�

ผูยื้�นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยไมไ่ด้

                                   (๑)    องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวยไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินที�จะใชใ้นการจดัซื �อหรอืที�

ไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะทาํการจดัซื �อครั�งนี �ตอ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูยื้�นขอ้เสนอที�ชนะการจดัซื �อหรอืที�ไดร้บัการคดัเลอืกมีผล

ประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนั

กบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทาํการทจุรติอื�นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทาํการจดัซื �อครั�งนี �ตอ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลแพงพวย หรอืกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื�นในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ�งออก

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซื �อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

                 ๑๑.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

                             ในระหวา่งระยะเวลาการซื �อ ผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้ายตอ้งปฏิบตัติามหลกั

เกณฑที์�กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                             องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย สามารถนาํผลการปฏิบตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผู้

ยื�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้ายเพื�อนาํมาประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการ

                             ทั�งนี � หากผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑที์�กาํหนดจะถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอ

หรอืทาํสญัญากบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย ไวช้ั�วคราว

 
(นางสาวปาณิดา  ชมภพูนัธ)์

ผูอ้าํนวยการกองคลงั

หวัหนา้เจา้หนา้ที�

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแพงพวย

        ธนัวาคม ๒๕๖๕


