อกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding)
ลขทีไ ์์ํ / ๎๑๒ํ
การซืๅอรถบรรทุกขยะอัดทຌาย ขนาด ๒ ลຌอ ๒ ตัน ขนาดความจุเมนຌอยกวา ํ์ ลูกบาศก์มตร
ตามประกาศ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
ลงวันทีไ ํ๑ มกราคม ๎๑๒ํ
องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน ซึไงตอเปนีๅรียกวา "องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน" มี
ความประสงค์จะประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนีๅ
จัดซืๅอรถบรรทุกขยะบบอัดทຌาย ชนิด
จานวน
ํ
คัน
๒ ลຌอ ๒ ตัน ตูຌบรรทุกขยะมูลฝอยมี
ขนาดความจุเมนຌอยกวา ํ์ ลูกกบาศก์
มตร จานวน ํ คัน
พัสดุทีไจะซืๅอนีๅตຌองป็นของทຌ ของ฿หม เมคย฿ชຌงานมากอน เมป็นของกากใบ อยู฿นสภาพทีไจะ฿ชຌงานเดຌทันทีละมี
คุณลักษณะฉพาะตรงตามทีไกาหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ฉบับนีๅ ดยมี
ขຌอนะนาละขຌอกาหนด ดังตอเปนีๅ
ํ. อกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ํ.ํ รายละอียดคุณลักษณะฉพาะ
ํ.๎ บบ฿บสนอราคาทีไกาหนดเวຌ฿นระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
ํ.๏ สัญญาซืๅอขายทัไวเป
ํ.๐ บบหนังสือคๅาประกัน
ิํี หลักประกันสัญญา
ํ.๑

ํ.๒

บทนิยาม
(ํี ผูຌมีผลประยชน์รวมกัน
(๎ี การขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม
บบบัญชีอกสารทีไกาหนดเวຌ฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
(ํี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ
(๎ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎

๎. คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอ
๎.ํ มีความสามารถตามกฎหมาย
๎.๎ เมป็นบุคคลลຌมละลาย
๎.๏ เมอยูระหวางลิกกิจการ
๎.๐ เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือทาสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌ
ชัไวคราว นืไองจากป็นผูຌทีไเมผานกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามระบียบทีไรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามทีไประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
๎.๑ เมป็นบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน
ของหนวยงานของรัฐ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานป็นหุຌนสวน
ผูຌจัดการ กรรมการผูຌจัดการ ผูຌบริหาร ผูຌมีอานาจ฿นการดานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย
๎.๒ มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนด฿นราชกิจจานุบกษา
๎.๓ ป็นนิติบุคคลผูຌมีอาชีพขายพัสดุทีไประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ดังกลาว
๎.๔ เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนทีไขຌายืไนขຌอสนอ฿หຌก องค์การ
บริหารสวนตาบลกงกระจาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระทาการอันป็นการขัดขวาง
การขงขันอยางป็นธรรม฿นการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ
๎.๕ เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาล
ของผูຌยืไนขຌอสนอเดຌมีคาสัไง฿หຌสละอกสิทธิ์ละความคุຌมกันชนวานัๅน
๎.ํ์ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
ิElectronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๎.ํํ ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกป็นคูสัญญาตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
ดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีไคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๎.ํ๎ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองเมอยู฿นฐานะป็นผูຌเมสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือสดงบัญชี
รายรับรายจายเมถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระสาคัญ ตามทีไคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๎.ํ๏ ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกป็นคูสัญญาตຌองรับละจายงินผานบัญชีธนาคาร วຌนต
การจายงินตละครัๅงซึไงมีมูลคาเมกินสามหมืไนบาทคูสัญญาอาจจายป็นงินสดกใเดຌ ตามทีไคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๏. หลักฐานการยืไนขຌอสนอ
ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนออกสารหลักฐานยืไนมาพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ดยยกป็น ๎ สวน คือ

๏.ํ สวนทีไ ํ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
(ํี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นนิติบุคคล
(กี หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจากัด ฿หຌยืไนสานาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล บัญชีรายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ ผูຌมีอานาจควบคุม ิถຌามีี พรຌอมทัๅงรับรองสานาถูกตຌอง
(ขี บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ฿หຌยืไนสานาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชืไอกรรมการผูຌจัดการ ผูຌมีอานาจควบคุม ิถຌามีี ละบัญชีผูຌถือหุຌนราย
฿หญ ิถຌามีี พรຌอมทัๅงรับรองสานาถูกตຌอง
(๎ี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล ฿หຌยืไน
สานาบัตรประจาตัวประชาชนของผูຌนัๅน สานาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน ิถຌามีี สานาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูຌป็นหุຌนสวน หรือสานาหนังสือดินทางของผูຌป็นหุຌนสวนทีไมิเดຌถือสัญชาติเทย พรຌอมทัๅงรับรองสานา
ถูกตຌอง
(๏ี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌยืไนขຌอสนอรวมกัน฿นฐานะป็นผูຌรวมคຌา ฿หຌยืไนสานา
สัญญาของการขຌารวมคຌา ละอกสารตามทีไระบุเวຌ฿น ิํี หรือ ิ๎ี ของผูຌรวมคຌา ลຌวตกรณี
(๐ี อกสารพิไมติมอืไนโ
(๐.ํี สานาทะบียนพานิชย์
(๐.๎ี สานาทะบียนบຌาน
ิ๑ี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒ ิํี ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัๅงนีๅ มืไอผูຌยืไนขຌอสนอดานินการนบเฟล์อกสารตามบัญชีอกสารสวนทีไ ํ
ครบถຌวน ถูกตຌองลຌว ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์จะสรຌางบัญชีอกสารสวนทีไ ํ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒
ิํี ฿หຌดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสารสวนทีไ ํ ดังกลาว฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
๏.๎ สวนทีไ ๎ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
(ํี ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอมอบอานาจ฿หຌบุคคลอืไนกระทาการทน฿หຌนบหนังสือมอบ
อานาจซึไงติดอากรสตมป์ตามกฎหมาย ดยมีหลักฐานสดงตัวตนของผูຌมอบอานาจละผูຌรับมอบอานาจ ทัๅงนีๅหาก
ผูຌรับมอบอานาจป็นบุคคลธรรมดาตຌองป็นผูຌทีไบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายลຌวทานัๅน
(๎ี คตตาลใอกละ/หรือบบรูปรายการละอียดคุณลักษณะฉพาะ ตามขຌอ ๐.๐

(๏ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒ ิ๎ี ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัๅงนีๅ มืไอผูຌยืไนขຌอสนอดานินการนบเฟล์อกสารตามบัญชีอกสารสวนทีไ ๎
ครบถຌวน ถูกตຌองลຌว ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์จะสรຌางบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒
ิ๎ี ฿หຌดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ดังกลาว฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
๐. การสนอราคา
๐.ํ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองยืไนขຌอสนอละสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส์ตามทีไกาหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์นีๅ ดยเมมีงืไอนเข฿ดโ ทัๅงสิๅน ละจะตຌองกรอก
ขຌอความ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน พรຌอมทัๅงหลักฐานสดงตัวตนละทาการยืนยันตัวตนของผูຌยืไนขຌอสนอดยเมตຌองนบ฿บ
สนอราคา฿นรูปบบ PDF File (Portable Document Format)
๐.๎ ฿นการสนอราคา฿หຌสนอราคาป็นงินบาท ละสนอราคาเดຌพียงครัๅงดียวละราคา
ดียวดยสนอราคารวม ละหรือราคาตอหนวย ละหรือตอรายการ ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌทຌาย฿บสนอราคา฿หຌถูกตຌอง
ทัๅงนีๅ ราคารวมทีไสนอจะตຌองตรงกันทัๅงตัวลขละตัวหนังสือ ถຌาตัวลขละตัวหนังสือเมตรงกัน ฿หຌถือตัวหนังสือป็น
สาคัญ ดยคิดราคารวมทัๅงสิๅนซึไงรวมคาภาษีมูลคาพิไม ภาษีอากรอืไน คาขนสง คาจดทะบียน ละคา฿ชຌจายอืไนโ ทัๅง
ปวงเวຌลຌว จนกระทัไงสงมอบพัสดุ฿หຌ ณ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
ราคาทีไสนอจะตຌองสนอกาหนดยืนราคาเมนຌอยกวา ๏์ วัน ตัๅงตวันสนอราคาดย
ภาย฿นกาหนดยืนราคา ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองรับผิดชอบราคาทีไตนเดຌสนอเวຌ ละจะถอนการสนอราคามิเดຌ
๐.๏ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนอกาหนดวลาสงมอบพัสดุเมกิน ํ๑์ วัน นับถัดจากวันลง
นาม฿นสัญญาซืๅอขาย หรือวันทีไเดຌรับหนังสือจຌงจาก องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน ฿หຌสงมอบพัสดุ
๐.๐ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสงคตตาลใอก ละหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของ
รถบรรทุกขยะอัดทຌาย ชนิด ๒ ลຌอ ๒ ตัน ตูຌบรรทุกขยะมูฝอย มีความจุเมนຌอยกวา ํ์ ลูกบาก์ศมตร เปพรຌอมการ
สนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ พืไอประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีๅ องค์การ
บริหารสวนตาบลกงกระจานจะยึดเวຌป็นอกสารของทางราชการ
สาหรับคตตาลใอกทีไนบ฿หຌพิจารณา หากป็นสานารูปถายจะตຌองรับรองสานาถูกตຌอง
ดยผูຌมีอานาจทานิติกรรมทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูตຌนฉบับคตตาลใอก ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองนาตຌนฉบับมา฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ตรวจสอบภาย฿น ํ วัน
๐.๑ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสงตัวอยางของพัสดุทีไสนอ จานวน ํ ละ/หรือรายละอียด
ประกอบการอธิบายอกสารตามทีไ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน กาหนด ดยลงลายมือผูຌยืไนขຌอสนอพรຌอม
ประทับตรา ิถຌามีี กากับ฿นอกสารดຌวย พรຌอมสรุปจานวนอกสารทีไจัดสงหรือนามาสดง ตามบัญชีอกสารสวนทีไ ๎

ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒ิ๎ี พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ฿นวันทีไ ๏์ มกราคม ๎๑๒ํ ระหวาง
วลา ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น. ณ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
ทัๅงนีๅ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานจะเมรับผิดชอบ฿นความสียหาย฿ด โ ทีไกิดขึๅนกตัวอยาง
ดังกลาว ตัวอยางทีไหลือหรือเม฿ชຌลຌว องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานจะคืน฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอา
๐.๒ กอนสนอราคา ผูຌยืไนขຌอสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละอียดคุณลักษณะฉพาะ
ฯลฯ ฿หຌถีไถຌวนละขຌา฿จอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ทัๅงหมดสียกอนทีไจะตกลงยืไนขຌอสนอตามงืไอนเข฿น
อกสารประกวดราคาซืๅออิลใกทรอนิกส์
๐.๓ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองยืไนขຌอสนอละสนอราคาทางระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส์฿นวันทีไ ๎๏ มกราคม ๎๑๒ํ ระหวางวลา ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น. ละวลา฿นการสนอราคา฿หຌ
ถือตามวลาของระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ์
มืไอพຌนกาหนดวลายืไนขຌอสนอละสนอราคาลຌว จะเมรับอกสารการยืไนขຌอสนอละการ
สนอราคา฿ดโ ดยดใดขาด
๐.๔ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองจัดทาอกสารสาหรับ฿ชຌ฿นการสนอราคา฿นรูปบบเฟล์อกสาร
ประภท PDF File (Portable Document Format) ดยผูຌยืไนขຌอสนอตຌองป็นผูຌรับผิดชอบตรวจสอบความครบถຌวน
ถูกตຌอง ละชัดจนของอกสาร PDF File กอนทีไจะยืนยันการสนอราคา ลຌวจึงสงขຌอมูล ิUpload) พืไอป็นการ
สนอราคา฿หຌก องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน ผานทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
๐.๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ จะดานินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรายวา ป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน ตามขຌอ ํ.๑
ิํี หรือเม หากปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชน์รวมกันนัๅนออกจากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์วา กอนหรือ฿นขณะทีไ
มีการพิจารณาขຌอสนอ มีผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกระทาการอันป็นการขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรมตามขຌอ ํ.๑
ิ๎ี ละคณะกรรมการฯ ชืไอวามีการกระทาอันป็นการขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนออกจากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ ละองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน จะพิจารณา
ลงทษผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวป็นผูຌทิๅงงาน วຌนต องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน จะพิจารณาหในวาผูຌยืไน
ขຌอสนอรายนัๅนมิ฿ชป็นผูຌริริไม฿หຌมีการกระทาดังกลาวละเดຌ฿หຌความรวมมือป็นประยชน์ตอการพิจารณาของ
องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
๐.ํ์ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติ ดังนีๅ
(ํี ปฏิบัติตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
(๎ี ราคาทีไสนอจะตຌองป็นราคาทีไรวมภาษีมูลคาพิไม ละภาษีอืไนโ ิถຌามีี รวม
คา฿ชຌจายทัๅงปวงเวຌดຌวยลຌว

(๏ี ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองลงทะบียนพืไอขຌาสูกระบวนการสนอราคา ตามวัน วลา ทีไ
กาหนด
(๐ี ผูຌยืไนขຌอสนอจะถอนการสนอราคาทีไสนอลຌวเมเดຌ
(๑ี ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองศึกษาละทาความขຌา฿จ฿นระบบละวิธีการสนอราคาดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีไสดงเวຌ฿นวใบเซต์ www.gprocurement.go.th
๑. หลักกณฑ์ละสิทธิ์฿นการพิจารณา
๑.ํ ฿นการพิจารณาผลการยืไนขຌอสนอประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ องค์การบริหาร
สวนตาบลกงกระจานจะพิจารณาตัดสินดย฿ชຌหลักกณฑ์ ราคา
๑.๎ การพิจารณาผูຌชนะการยืไนขຌอสนอ
กรณี฿ชຌหลักกณฑ์ราคา฿นการพิจารณาผูຌชนะการยืไนขຌอสนอ องค์การบริหารสวนตาบล
กงกระจาน จะพิจารณาจาก ราคาตอหนวย
๑.๏ หากผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมถูกตຌองตามขຌอ ๎ หรือยืไนหลักฐานการยืไน
ขຌอสนอเมถูกตຌอง หรือเมครบถຌวนตามขຌอ ๏ หรือยืไนขຌอสนอเมถูกตຌองตามขຌอ ๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์จะเมรับพิจารณาขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน วຌนต ผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดสนอ
อกสารทางทคนิคหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะขายเมครบถຌวน หรือสนอรายละอียดตกตางเป
จากงืไอนเขทีไองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานกาหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ฿น
สวนทีไมิ฿ชสาระสาคัญละความตกตางนัๅนเมมีผลทา฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบตอผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือป็น
การผิดพลาดลใกนຌอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน
๑.๐ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานสงวนสิทธิ์เมพิจารณาขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอ
ดยเมมีการผอนผัน ฿นกรณีดังตอเปนีๅ
(ํี เมปรากฏชืไอผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน฿นบัญชีรายชืไอผูຌรับอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชืไอผูຌซืๅออกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ขององค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
(๎ี เมกรอกชืไอผูຌยืไนขຌอสนอ฿นการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวย
อิลใกทรอนิกส์
(๏ี สนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไกาหนด฿นอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ทีไป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทา฿หຌกิดความเดຌปรียบสียปรียบกผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน
๑.๑ ฿นการตัดสินการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์หรือ฿นการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานมีสิทธิ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอชีๅจง
ขຌอทใจจริงพิไมติมเดຌ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน มีสิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอ เมรับราคา หรือเมทาสัญญา
หากขຌอทใจจริงดังกลาวเมหมาะสมหรือเมถูกตຌอง

๑.๒ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับราคาตไาสุด หรือราคา
หนึไงราคา฿ด หรือราคาทีไสนอทัๅงหมดกใเดຌ ละอาจพิจารณาลือกซืๅอ฿นจานวน หรือขนาด หรือฉพาะรายการหนึไง
รายการ฿ด หรืออาจจะยกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ดยเมพิจารณาจัดซืๅอลยกใเดຌ สุดตจะพิจารณา ทัๅงนีๅ
พืไอประยชน์ของทางราชการป็นสาคัญ ละ฿หຌถือวาการตัดสินของ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานป็น
ดใดขาด ผูຌยืไนขຌอสนอจะรียกรຌองคา฿ชຌจาย หรือคาสียหาย฿ดโ มิเดຌ รวมทัๅงองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
จะพิจารณายกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ละลงทษผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌทิๅงงาน เมวาจะป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไ
เดຌรับการคัดลือกหรือเมกใตาม หากมีหตุทีไชืไอถือเดຌวาการยืไนขຌอสนอกระทาการดยเมสุจริต ชน การสนออกสาร
อันป็นทใจ หรือ฿ชຌชืไอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืไนมาสนอราคาทน ป็นตຌน
฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไสนอราคาตไาสุด สนอราคาตไาจนคาดหมายเดຌวาเมอาจ
ดานินงานตามอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์เดຌ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
หรือองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน จะ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนัๅนชีๅจงละสดงหลักฐานทีไทา฿หຌชืไอเดຌวา ผูຌยืไน
ขຌอสนอสามารถดานินการตามอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หຌสรใจสมบูรณ์ หากคาชีๅจงเมป็นทีไรับฟังเดຌ
องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน มีสิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอหรือเมรับราคาของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน ทัๅงนีๅ ผูຌยืไน
ขຌอสนอดังกลาวเมมีสิทธิรียกรຌองคา฿ชຌจายหรือคาสียหาย฿ดโ จากองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
๑.๓ กอนลงนาม฿นสัญญาองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานอาจประกาศยกลิกการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ หากปรากฏวามีการกระทาทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการประกวดราคาหรือทีไ
เดຌรับการคัดลือกมีผลประยชน์รวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือขัดขวางการขงขันอยางป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา หรือสอวากระทาการทุจริตอืไน฿ด฿นการ
สนอราคา
๒. การทาสัญญาซืๅอขาย
๒.ํ ฿นกรณีทีไผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ สามารถสงมอบสิไงของเดຌครบถຌวน
ภาย฿น ๑ วันทาการ นับตวันทีไทาขຌอตกลงซืๅอองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานจะพิจารณาจัดทาขຌอตกลงป็น
หนังสือทนการทาสัญญาตามบบสัญญาดังระบุ ฿นขຌอ ํ.๏ กใเดຌ
๒.๎ ฿นกรณีทีไผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์เมสามารถสงมอบสิไงของเดຌครบถຌวน
ภาย฿น ๑ วันทาการ หรือองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานหในวาเมสมควรจัดทาขຌอตกลงป็นหนังสือ ตามขຌอ
๒.ํ ผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์จะตຌองทาสัญญาซืๅอขายตามบบสัญญาดังระบุ฿นขຌอ ํ.๏ หรือทาขຌอตกลง
ป็นหนังสือ กับองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานภาย฿น ๓ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌง ละจะตຌองวาง
หลักประกันสัญญาป็นจานวนงินทากับรຌอยละ ๑ ของราคาคาสิไงของทีไประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หຌองค์การ
บริหารสวนตาบลกงกระจานยึดถือเวຌ฿นขณะทาสัญญา ดย฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ดดังตอเปนีๅ
(ํี งินสด
(๎ี ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือดราฟท์
นัๅนชาระตอจຌาหนຌาทีไ฿นวันทาสัญญา หรือกอนวันนัๅนเมกิน ๏ วันทาการ

(๏ี หนังสือคๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศ ตามตัวอยางทีไคณะกรรมการนยบาย
กาหนด ดังระบุ฿นขຌอ ํ.๐ ิ๎ี หรือจะป็นหนังสือคๅาประกันอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกาหนด
(๐ี หนังสือคๅาประกันของบริษัทงินทุน หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ
ประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅาประกันตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย ตาม
รายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ ดยอนุลม฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅาประกันของ
ธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายกาหนด ดังระบุ฿นขຌอ ํ.๐ ิ๎ี
(๑ี พันธบัตรรัฐบาลเทย
หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌ ดยเมมีดอกบีๅยภาย฿น ํ๑ วัน นับถัดจากวันทีไผูຌชนะการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ ิผูຌขายี พຌนจากขຌอผูกพันตามสัญญาซืๅอขายลຌว
หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌ ดยเมมีดอกบีๅย ตามอัตราสวนของพัสดุทีไซืๅอซึไงองค์การบริหารสวน
ตาบลกงกระจาน เดຌรับมอบเวຌลຌว
๓. คาจຌางละการจายงิน
องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน จะจายคาสิไงของซึไงเดຌรวมภาษีมูลคาพิไม ตลอดจนภาษี
อากรอืไนโ ละคา฿ชຌจายทัๅงปวงลຌว฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌขาย มืไอผูຌขายเดຌสงมอบสิไงของเดຌ
ครบถຌวนตามสัญญาซืๅอขายหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ ละองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน เดຌตรวจรับมอบ
สิไงของเวຌรียบรຌอยลຌว
๔. อัตราคาปรับ
คาปรับตามบบสัญญาซืๅอขายนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์นีๅ หรือขຌอตกลงซืๅอ
ขายป็นหนังสือ ฿หຌคิด฿นอัตรารຌอยละ ์.ํ์ ของราคาคาสิไงของทีไยังเมเดຌรับมอบตอวัน
๕. การรับประกันความชารุดบกพรอง
ผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ซึไงเดຌทาสัญญาซืๅอขายตามบบดังระบุ฿นขຌอ ํ.๏ หรือ
ทาขຌอตกลงซืๅอป็นหนังสือ ลຌวตกรณี จะตຌองรับประกันความชารุดบกพรองของสิไงของทีไซืๅอขายทีไกิดขึๅนภาย฿น
ระยะวลาเมนຌอยกวา ํ ปี นับถัดจากวันทีไ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน เดຌรับมอบสิไงของ ดยตຌองรีบ
จัดการซอมซมกຌเข฿หຌ฿ชຌการเดຌดีดังดิมภาย฿น ๓ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงความชารุดบกพรอง
ํ์. ขຌอสงวนสิทธิ์฿นการยืไนขຌอสนอละอืไนโ
ํ์.ํ งินคาพัสดุสาหรับการซืๅอครัๅงนีๅ เดຌมาจากงินงบประมาณงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๎๑๑๕
การลงนาม฿นสัญญาจะกระทาเดຌ ตอมืไอองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานเดຌรับ
อนุมัติงินคาพัสดุจากงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๎๑๑๕ ลຌวทานัๅน
ํ์.๎ มืไอองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานเดຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ด฿หຌป็นผูຌขาย
ละเดຌตกลงซืๅอสิไงของตามการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ลຌว ถຌาผูຌขายจะตຌองสัไงหรือนาสิไงของดังกลาวขຌามาจาก
ตางประทศละของนัๅนตຌองนาขຌามาดยทางรือ฿นสຌนทางทีไมีรือเทยดินอยู ละสามารถ฿หຌบริการรับขนเดຌตามทีไ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงป็นผูຌขายจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการ
สงสริมการพาณิชยนาวี ดังนีๅ
(ํี จຌงการสัไงหรือนาสิไงของทีไซืๅอขายดังกลาวขຌามาจากตางประทศตอกรมจຌาทา
ภาย฿น ๓ วัน นับตัๅงตวันทีไผูຌขายสัไง หรือซืๅอของจากตางประทศ วຌนตป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ
(๎ี จัดการ฿หຌสิไงของทีไซืๅอขายดังกลาวบรรทุกดยรือเทย หรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับ
รือเทย จากตางประทศมายังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากกรมจຌาทา ฿หຌบรรทุกสิไงของนัๅนดยรืออืไนทีไ
มิ฿ชรือเทย ซึไงจะตຌองเดຌรับอนุญาตชนนัๅนกอนบรรทุกของลงรืออืไน หรือป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไน
(๏ี ฿นกรณีทีไเมปฏิบัติตาม ิํี หรือ ิ๎ี ผูຌขายจะตຌองรับผิดตามกฎหมายวาดຌวยการ
สงสริมการพาณิชยนาวี
ํ์.๏ ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานเดຌคัดลือกลຌว เมเปทาสัญญา
หรือขຌอตกลงซืๅอป็นหนังสือภาย฿นวลาทีไกาหนด ดังระบุเวຌ฿นขຌอ ๓ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานจะริบ
หลักประกันการยืไนขຌอสนอ หรือรียกรຌองจากผูຌออกหนังสือคๅาประกันการยืไนขຌอสนอทันที ละอาจพิจารณารียกรຌอง
฿หຌชด฿ชຌความสียหายอืไน ิถຌามีี รวมทัๅงจะพิจารณา฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัด
จຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
ํ์.๐ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานสงวนสิทธิ์ทีไจะกຌเขพิไมติมงืไอนเข หรือ
ขຌอกาหนด฿นบบสัญญาหรือขຌอตกลงซืๅอป็นหนังสือ ฿หຌป็นเปตามความหในของสานักงานอัยการสูงสุด ิถຌามีี
ํ์.๑ ฿นกรณีทีไอกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์นีๅ มีความขัดหรือยຌงกัน
ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติตามคาวินิจฉัยขององค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน คาวินิจฉัยดังกลาว฿หຌถือป็นทีไสุด
ละผูຌยืไนขຌอสนอเมมีสิทธิรียกรຌองคา฿ชຌจาย฿ดโ พิไมติม
ํ์.๒ องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานอาจประกาศยกลิกการจัดซืๅอ฿นกรณีตอเปนีๅเดຌ
ดยทีไผูຌยืไนขຌอสนอจะรียกรຌองคาสียหาย฿ดโ จากองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานเมเดຌ
(ํี องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจานเมเดຌรับการจัดสรรงินทีไจะ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอ
หรือทีไเดຌรับจัดสรรตเมพียงพอทีไจะทาการจัดซืๅอครัๅงนีๅตอเป
(๎ี มีการกระทาทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการจัดซืๅอหรือทีไเดຌรับการคัดลือกมี
ผลประยชน์รวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา หรือสอวากระทาการทุจริตอืไน฿ด฿นการสนอราคา
(๏ี การทาการจัดซืๅอครัๅงนีๅตอเปอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกองค์การบริหารสวน
ตาบลกงกระจาน หรือกระทบตอประยชน์สาธารณะ
(๐ี กรณีอืไน฿นทานองดียวกับ ิํี ิ๎ี หรือ ิ๏ี ตามทีไกาหนด฿นกฎกระทรวง ซึไงออก
ตามความ฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ

ํํ. การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
฿นระหวางระยะวลาการซืๅอ ผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌขายตຌองปฏิบัติตาม
หลักกณฑ์ทีไกฎหมายละระบียบเดຌกาหนดเวຌดยครงครัด
ํ๎. การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ
องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน สามารถนาผลการปฏิบัติงานลຌวสรใจตามสัญญาของ
ผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌขายพืไอนามาประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ
ทัๅงนีๅ หากผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกเมผานกณฑ์ทีไกาหนดจะถูกระงับการยืไนขຌอสนอ
หรือทาสัญญากับองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน เวຌชัไวคราว
องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
ํ๑ มกราคม ๎๑๒ํ

ประกาศองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน
รืไอง ประกวดราคาซืๅอรถบรรทุกขยะอัดทຌาย ขนาด ๒ ลຌอ ๒ ตัน ขนาดความจุเมนຌอยกวา ํ์ ลูกบาศก์มตร
ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding)
องค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซืๅอรถบรรทุกขยะอัดทຌาย ขนาด
๒ ลຌอ ๒ ตัน ขนาดความจุเมนຌอยกวา ํ์ ลูกบาศก์มตร ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding) ราคากลาง
ของงานซืๅอ฿นการประกวดราคาครัๅงนีๅ ป็นงินทัๅงสิๅน ๎,๐์์,์์์.์์ บาท ิสองลຌานสีไสนบาทถຌวนี ตามรายการ
ดังนีๅ
จัดซืๅอรถบรรทุกขยะบบอัดทຌาย
จานวน
ํ
คัน
ชนิด ๒ ลຌอ ๒ ตัน ตูຌบรรทุกขยะมูล
ฝอยมีขนาดความจุเมนຌอยกวา ํ์
ลูกกบาศก์มตร จานวน ํ คัน
ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ
ํ. มีความสามารถตามกฎหมาย
๎. เมป็นบุคคลลຌมละลาย
๏. เมอยูระหวางลิกกิจการ
๐. เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือทาสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌชัไวคราว
นืไองจากป็นผูຌทีไเมผานกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามระบียบทีไรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามทีไประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
๑. เมป็นบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานของหนวยงาน
ของรัฐ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานป็นหุຌนสวนผูຌจัดการ กรรมการ
ผูຌจัดการ ผูຌบริหาร ผูຌมีอานาจ฿นการดานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย
๒. มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนด฿นราชกิจจานุบกษา
๓. ป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูຌมีอาชีพขายพัสดุทีไประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ดังกลาว

๔. เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนทีไขຌายืไนขຌอสนอ฿หຌกองค์การบริหารสวน
ตาบลกงกระจาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระทาการอันป็นการขัดขวางการขงขัน
อยางป็นธรรม฿นการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ
๕. เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาลของผูຌยืไน
ขຌอสนอเดຌมีคาสัไง฿หຌสละอกสิทธิ์ความคุຌมกันชนวานัๅน
ํ์. ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ํํ.ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกป็นคูสัญญาตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส์ ิElectronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีไคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
ํ๎. ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองเมอยู฿นฐานะป็นผูຌเมสดงบัญชีรายรับรายจายหรือสดงบัญชีรายรับรายจายเม
ถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระสาคัญ ตามทีไคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ํ๏. ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกป็นคูสัญญาตຌองรับละจายงินผานบัญชีธนาคาร วຌนตการจายงิน
ตละครัๅงซึไงมีมูลคาเมกินสามหมืไนบาทคูสัญญาอาจจายป็นงินสดกใเดຌ ตามทีไคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองยืไนขຌอสนอละสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ฿นวันทีไ
๎๏ มกราคม ๎๑๒ํ ระหวางวลา ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น.
ผูຌสน฿จสามารถขอรับอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ดยดาวน์หลดอกสารผานทางระบบจัดซืๅอ
จัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ตัๅงตวันทีไประกาศจนถึงกอนวันสนอราคา
ผูຌสน฿จสามารถดูรายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ www.krangkrachan.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางทรศัพท์หมายลข ์๏๎๐๑๕๏๐๎ู๏ ฿นวันละวลาราชการ
ประกาศ ณ วันทีไ ํ๑ มกราคม พ.ศ. ๎๑๒ํ

(นายสุรสิทธิ์ บัวจีนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลกงกระจาน

หมายหตุ ผูຌประกอบการสามารถจัดตรียมอกสารประกอบการสนอราคา ิอกสารสวนทีไ ํ ละอกสารสวนทีไ ๎ี
฿นระบบ e-GP เดຌตัๅงตวันทีไ ขอรับอกสารจนถึงวันสนอราคา

