ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย
ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
------------------------------ดวยองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก มี ค วามประสงคจะประกวดราคาซื้ อ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตร
จํานวน 1 คัน (ตามรายละเอียดแนบทาย) เป1นราคาทองถิ่น เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว
ราคาตามงบประมาณ 2,500,000.- บาท ราคากลาง 2,500,000.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป1นผูมีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป1นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป1นผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป1นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป1นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น
4. เป1นผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหารสวนตําบลบานปรก
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป1นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก และไมเป1นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป1นผูกระทําการอันเป1นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป1นธรรม ในการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
6. ผูเสนอราคาตองเป1นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะตองมีหลักฐานเป1นตัวแทนจําหนาย ผูแทน
จําหนาย ผูประกอบหรือผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย ในวันยื่นซองเสนอราคา
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป1นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป1นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครอบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป1นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป1นเงินสดได
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
ระหวาง เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม (ชั้น 2) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2559
ตั้ งแตเวลา 13.00 น. เป1 น ตนไป ณ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก และทางเวU บไซดของกรมบั ญ ชี กลาง
www.gprocurement.co.th
/...กําหนด

-2กําหนดเสนอราคาการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 19 เมษายน 2559
ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ผู สนใจติ ด ตอขอซื้ อ เอกสารการประกวดราคาซื้ อ ดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด ละ
1,000.- บาท ไดที่ ก องคลั ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก ระหวางวั น ที่ 14 มี น าคม 2559
ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่ www.banprok.go.th ,
www.gprocurement.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3471-2115 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก

รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดบรรจุไมนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตร
จํานวน 1 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
รายละเอียดของพัสดุ
ลักษณะทั่วไป
- เปนรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย หัวเกงเปนแบบหนาสั้น ชนิด 6 ลอ ลอหนาเดี่ยว ลอหลังคู'
พวงมาลัย ขวา ขับ เคลื่ อนดวยเครื่ องยนตดี เ ซล 4 สู บ 4 จั งหวะ มี ตู บรรทุ กขยะมู ล ฝอย ขนาดบรรจุ ไม'น อยกว' า
5 ลูกบาศกเมตร มีเครื่องกลไกสําหรับอัด และคายมูลฝอยทํางานโดยระบบไฮโดรลิค มีระบบดวงโคมไฟครบถวนตาม
ขอกําหนดของกรมการขนส'งทางบก และตามความจําเปนในการปฏิบัติงานตัวถัง และอุปกรณเปนของใหม'ไม'เคยใช
งานมาก'อน
เครื่องยนต
- เปนรถยนตชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังไม'นอยกว'า 130 แรงมา น้ําหนักรวม
บรรทุก 6.5 ตัน
- ระบายความรอนดวยน้ํา มาตรฐาน มอก. 2315-2551 หรือสูงกว'าและเปนโฉมรถป?จจุบัน
- มีเกียรเดินหนาไม'นอยกว'า 5 เกียร เกียรถอยหลัง 1 เกียร
- ระบบเบรกเปนแบบไฮโดรลิค มีหมอลมช'วยผ'อนแรง และเบรกมือ
- ระบบพวงมาลัยดานขวา พรอมไฮโดรลิคเพาเวอร
- ระบบไฟฟAา 24 โวลต ใชแบตเตอรี่ 12 โวลต จํานวน 2 ลูก
- มีระบบไฟฟAาครบถวนตามกฎจราจร
ตูบรรจุขยะมูลฝอย
- ตูบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไม'นอยกว'า 5 ลูกบาศกเมตร
- พื้นตูรองรับมูลฝอย และพื้นรองรับมูลฝอยชุดอัดทาย ทําดวยแผ'นเหล็กสแตนเลสอย'างดี ความหนาไม'
นอยกว'า 4.5 มม. ผนังดานขาง และดานบนสรางดวยเหล็กสแตนเลสมีความหนาไม'นอยกว'า 3.0 มม.
- ดานขางถังมีแนวไม'นอยกว'า 3 แนว สรางดวยแผ'นเหล็กสแตนเลสอย'างดี ความหนาไม'นอยกว'า
2.0 มม.
- มีถังรองรับน้ําเสียจากการอัดขยะมูลฝอยทําดวยแผ'นเหล็กสแตนเลสอย'างดี ความหนาไม'นอยกว'า
2.0 มม. ติดตั้งทางดานล'างของตูบรรทุกขยะมูลฝอย โดยทําการต'อท'อรับน้ําเสียจากการอัดขยะมูลฝอยของตูบรรทุก
ขยะมูลฝอยส'วนล'างของถังมีท'อระบายน้ําทิ้ง พรอมติดตั้งลิ้นปDด - เปDด แบบ Ball Valve ขนาดเสนผ'าศูนยไม'นอย
กว'า 2 นิ้ว
- ภายในตูบรรทุกขยะมูลฝอย มีแผงคายมูลฝอยปูพื้นดวยแผ'นเหล็กสแตนเลสหนาไม'นอยกว'า 3.0 มม.
ส'วนโครงสรางทําดวยเหล็กรางน้ําตามมาตรฐานผูผลิต
ชุดอัดขยะ
- ชุดอัดขยะทํางานดวยระบบไฮดรอลิคแบบกึ่งอัติโนมัติ (KICKOUT) พรอมระบบเร'งเครื่องยนตเมื่อโยก
คอนโทรลวาลว
- พื้นล'างที่รองรับมูลฝอย ของTailgateทําดวยแผ'นเหล็กสแตนเลสอย'างดี ความหนาไม'นอยกว'า 4.5 มม.
ผนังดานขางและแผ'นเหล็กปูพื้นใบสไลด และใบกวาดสรางดวยเหล็กสแตนเลสมีความหนาไม'นอยกว'า 3.00 มม.
โครงสรางชุดสไลด และใบกวาดขยะสรางดวยเหล็กรางน้ําตามมาตรฐานผูผลิต

- 2 - มีถังรองรับน้ําเสียจากการอัดขยะมูลฝอยทําดวยแผ'นเหล็กสแตนเลสอย'างดี ความหนาไม'นอยกว'า
2.0 มม. ติดตั้งทางดานล'างของชุดอัดขยะ พรอมติดตั้งลิ้นปDด–เปDด แบบ Ball Valve ขนาดเสนผ'านศูนยกลาง
ไม'นอยกว'า 2 นิ้ว
ระบบไฮดรอลิค
- ติดตั้งป?Yมไฮโดรลิคใชกําลังขับจากเครื่องยนตของตัวรถ
- สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม'นอยกว'า 2,500 ปอนด/ตารางนิ้ว
- ป?\มไฮโดรลิคและวาลวควบคุม เปนผลิตภัณฑที่มีระบบการผลิตไดมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีเอกสาร
รับรองจากผูผลิตมาแสดง
ขนาดของกระบอกไฮดรอลิค
- กระบอกยกทาย (Tailgate Raise Cylinder) มีขนาดเสนผ'าศูนยกลางภายในไม'นอยกว'า 60 มม. กาน
(Inside Diameter) แกนกระบอกไฮดรอลิคมีขนาดเสนผ'าศูนยกลางไม'นอยกว'า 40 มม.
- กระบอกอัด นอก – ใน (Packing Blade – Slide Cylinder) มีขนาดเสนผ'าศูนยกลางภายในของ
กระบอกไม'น อยกว' า 60 มม. แกนกระบอกมี ขนาดเสนผ' า ศู นยกลางไม'น อยกว' า 60 มม. แกนกระบอกมี ขนาด
เสนผ'าศูนยกลางไม'นอยกว'า 40 มม.
- แกนกระบอกไฮดรอลิคทุกอันตองชุบแข็ง และ Hard Chrome
- ชุดกระบอกไฮดรอลิคเปนผลิตภัณฑที่มีระบบการผลิตไดตามมาตรฐาน มอก.หรือ ISO โดยมีหลักฐาน
มาแสดงในวันเสนอราคา
การพนสี และตราหนวยงาน
- ใหพ'นสีตราเครื่องหมายขององคการบริหารส'วนตําบลบานปรก ขนาดกวาง หรือยาวไม'นอยกว'า 7 นิ้ว
พรอมตัวอักษรชื่อเต็มขององคการบริหารส'วนตําบลบานปรก ขนาดสูงไม'นอยกว'า 2 นิ้ว หรือชื่อย'อขนาดไม'นอยกว'า
3 นิ้ว โดยพ'นดวยสีขาว เวนแต'ใชสีขาวแลวมองเห็นไม'ชัดเจน ใหใชสีอื่นแทน ไวดานขางนอกรถยนตทั้งสองขาง
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม พรอมพ'นรหัสครุภัณฑ และติดสติ๊กเกอรชื่ออบต.บานปรก บริเวณกระจกหนารถ
หรือตามแบบที่องคการบริหารส'วนตําบลบานปรกกําหนด ก'อนวันส'งมอบ
- พ'นสีกันสนิมคัชซี
สัญญาณไฟฉุกเฉิน
- ฐานรองรับทําดวยอลูมีเนียมแบบฉีด (EXTRUDED) แข็งแรงทนทาน ขนาดความสูงไม'เกิน 5 นิ้ว (ไม'รวม
ขาติดตั้ง) ขนาดความกวางไม'นอยกว'า 12 นิ้ว ขนาดความยาวไม'นอยกว'า 22 นิ้ว
- เลนสทําดวยโพลีคารบอเนตในสีเหลือง ใชหลอดฮาโลเจน 55W 12DC หรือ 70W 24Dc ตามที่ผูใช
กําหนด จํานวน 2 ดวง แต'ละชุดมีจานโคงแบบ POLYPHENLENE OXIDE ALLOY แบ'งเปน 5 ช'อง แบบมัลติรีแฟลกเตอร ช'วยเพิ่มการกระจายแสงพรอมแผ'นสะทอนแสงแบบสี่เหลี่ยม (DIAMOND MIRROR) 1 ชุด ใหความเขม
ของแสงตามาตรฐาน SAE มีอัตราวับวาบทั้งดานหนา และดานหลังรวมกันไม'นอยกว'า 600 FPM
- หลอดและจานสะทอนแสงแต'ละชุด มีมอเตอรขบเฟzองโดยอิสระเมื่อมอเตอรตัวใดตัวหนึ่งชํารุด ไฟดวง
อื่นยังทํางานไดปกติ ใชแบริ่งที่มีการหล'อลื่นแบบถาวรดวย HIGH GRADE SYNTHETIC LUBRICANT มอเตอรทุกตัวมี
วงจร RFI ปAองกันการรบกวนคลื่นวิทยุข'ายฉุกเฉินทุกย'าน
- เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ISO 9001
เครื่องมือและอุปกรณ
- แม'แรงพรอมดาม ขนาดตามมาตรฐาน
จํานวน 1 ชุด
- ยางอะไหล'พรอมวงลอ ขนาดตามมาตรฐานรถ
จํานวน 1 ชุด
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เครื่องบํารุงรักษา
จํานวน
คู'มือการใชรถ
จํานวน
คู'มือตรวจเช็คบริการ
จํานวน
ไฟส'องสว'างชุดอัดทาย
จํานวน
สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง
จํานวน
ราวแป}ปดานบนตูบรรทุกขยะ
จํานวน
บันไดขึ้นถังบรรทุกขยะดานซาย
จํานวน
แอร วิทยุซีดี
จํานวน
ติดตั้งฟDลมกรองแสงขนาดแสงสว'างตามกฎหมายกําหนด จํานวน
คู'มือตรวจเช็คบริการ
จํานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เล'ม
เล'ม
เล'ม
ดวง
ดวง
ชุด
ชุด
ชุด
เล'ม
เล'ม

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E1/2559
การซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไม-นอยกว-า 5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
ตามประกาศองคการบริหารส-วนตําบลบานปรก
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
--------------------------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จัดซื้อบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา
5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ตามรายละเอียดแนบทาย) เป4นราคาทองถิ่น เนื่องจากในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว ราคากลาง 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเป4นของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอนไมเป4นของเกาเก็บ อยูสภาพที่จะใช
งานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาซื้อขาย
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป4นผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป4 น ผู ที่ถูกระบุ ชื่ อไวในบั ญชี ร ายชื่ อผู ทิ้ งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป4นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเป4นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป4นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
ตองไมเป4นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส หรื อไมเป4 น ผู กระทํ า การอั น เป4 น การขั ด ขวางการแขงขั น ราคาอยาง
เป4นธรรม ตาม ขอ 1.7
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2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป4นผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการ
บริหารสวนตําบลบานปรก
2.6 ผู ประสงคจะเสนอราคาตองมี ห ลั กฐานการเป4 น ตั ว แทนจํ า หนาย ผู แทนจํ า หนาย
ผูประกอบหรือผูผลิตรถยนต มาแสดงดวย ในวันยื่นซองเสนอราคา
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป4นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป4นผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป4นคูสัญญากับหนวยงานรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)
2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป4นเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปZดผนึก แยกเป4น 2 สวน คือ
3.1 ส-วนที่ 1 อย-างนอยตองมีเอกสารดังต-อไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเป4นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเป4นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป4นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เป4นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเป4นผูเสนอเป4นผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเป4นผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่เขารวมคาฝ[ายใดเป4น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝ[ายใดเป4นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)
3.2 ส-วนที่ 2 อย-างนอยตองมีเอกสารดังต-อไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปZดอากรแสตมป\ตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
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(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม-นอยกว-า 120 วันนับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไม-เกิน 90 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดบรรจุไม-นอยกว-า 5 ลูกบาศกเมตร
ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลบานปรกจะยึดไวเป4นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเป4นสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดู ร างสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้ อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึ งประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุ ไวที่ห นาซองวา “เอกสาร
ประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิ กส เลขที่ E1/2559” ยื่น ตอคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การประกวดราคาตามโครงการ ในวั น ที่ 29 มี น าคม 2559 ตั้ งแตเวลา 09.30 น.ถึ งเวลา 11.30 น.
ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
(ชั้น 2)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูประสงคเสนอราคา
แตละรายวาเป4นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเป4นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผู เสนอราคากั บ ผู ใหบริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตามขอ 1.7 (1) ณ วั น ประกาศประมู ล ซื้ อ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบ
แลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป4นธรรมตาม ขอ 1.7 (2) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป4นผูมีสิทธิเสนอราคา
และองคการบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเป4นผูทิ้งงาน
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ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเป4นผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกสหรือเป4นผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเป4น
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจง จากคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเป4นที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาวา กระบวนการประกวดราคาซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคา
ที่ ยั งเหลื อกอนจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้ น สุ ด กระบวนการเสนอราคาภายในวั น เดี ย วกั น เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเป4นผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (Use ID) และ
รหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ วในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จะเริ่มที่.....2,500,000.-...บาท
(สองลานหาแสนบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเป4นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอย
กวาครั้งละ 5,000 บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอย
กวา 5,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) ระยะเวลาในการประมูล......30.......นาที (ไมขยายเวลาในการประมูล)
(8) กรณีราคาต่ําสุดเทากันหลายราย ผูที่เสนอราคากอนเป4นผูชนะการประมูล
(9) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาซื้อเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเป4นผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
บริการเสนอราคาทางอิเล็ กทรอนิกส และคาใชจายในการเดิ นทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
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ผู เสนอราคาตองวางหลั ก ประกั น ซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอดานเทคนิ ค จํ า นวน
125,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป4นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ประกวดราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบล จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน 3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานปรก
จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรื อ ไมครบถวนตาม ขอ 3 (หรื อ ยื่ น ขอเสนอประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สไมถู ก ตองตามขอ 4 แลว)
คณะกรรมการ e – Auction จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเป4นขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เพี ย งเล็ กนอย หรื อผิ ด พลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้ อดวยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ในสวนที่ มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป4นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลบานปรกเทานั้น
6.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อ หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลบานปรก
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เป4นสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพฐานะหรือ ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเป4 นสําคัญและใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหารราชการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นเป4นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเป4นผูทิ้งงานไมวาจะเป4นผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เป4นเท็จหรือใชชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป4นตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจุดคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่ อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดํา เนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป4นที่รับฟoงได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเป4นผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป4นผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมิสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเป4นผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม ตาม
ขอ 1.7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป4นผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อองคการบริหารสวนตําบล
บานปรก อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเป4นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังที่ระบุในขอ 1.5 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลบานปรก เห็นวาไมสมควรจะทํา
ขอตกลงเป4นหนังสือตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.5 กับองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ภายใน...…7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงทําสัญญา และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป4นจํานวนเงินเทากับรอยละ......5…..(รอยละหา) ของราคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก โดยเป4นเช็คลงวันที่ ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)

- 7 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. อัตราค-าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 1.5 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของคาซื้อขายตาม
สัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร-อง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเป4นหนังสือหรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ไม-นอยกว-า 1 ปF นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจ-ายเงิน
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก จะจายเงิ น ทั้ งหมดใหผู ขายตอเมื่ อผู ขายไดสงมอบ
รถบรรทุ กขยะมู ล ฝอยแบบอั ด ทาย ชนิ ด 6 ลอ ขนาดความจุ ไ มนอยกวา 5 ลู ก บาศกเมตร จํ า นวน 1 คั น และ
คณะกรรมการไดตรวจรับ พรอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหกับองคการบริหารสวนตําบลบานปรก เป4นการถูกตอง
ครบถวนแลว โดยผูขายเป4นผูรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ทั้งปวง พรอมทั้งพนสีตราเครื่องหมายหนวยงาน ชื่อหนวยงาน
เลขรหัสครุภัณฑ และติดสติ๊กเกอรชื่ออบต.บานปรก ติดกระจกดานหนารถ หรือตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
บานปรกกําหนดเรียบรอยแลวเทานั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงิ นคาพั สดุ สํ าหรั บการซื้ อครั้ งนี้ ไดมาจาก เงิ นรายได ตามขอบั ญญั ติ องคการบริ หาร
สวนตําบล ประจําปsงบประมาณ พ.ศ. 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีงบประมาณ
รายจายเพียงพอตอพัสดุนี้แลวเทานั้น
11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูประสงคเสนอราคารายใดใหเป4น
ผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่ง หรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให
บริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป4นผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยกรมสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กลาวเขามาจากตางประเทศตอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเป4นของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป4นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอองคการ
บริหารสวนตําบลบานปรกแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป4นผูมีสิทธิ

- 8 เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ
(7) มิฉะนั้นองคการบริหารสวนตําบลบานปรก จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป4นผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเป4นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม
11.4 ผูมี สิ ทธิ เ สนอราคาซึ่ งองคการบริห ารสวนตํ า บลบานปรก ไดคัด เลื อกแลวไมไปทํ า
สัญ ญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการกํ าหนดังระบุ ไวในขอ 7 องคการบริ หารสวนตํา บลบานปรกจะริ บ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป4นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแกไขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขหรื อ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป4นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการบริหารสวนตําบลบานปรก
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

