ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ
ประกวด ราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถ ๖ ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวม
พนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ผลิตและประกอบจากโรงงานที่
ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๐ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกาหนดและตามความจาเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถ
เครื่องสูบน้า และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน วงเงินงบประมาณจานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อไม่เป็น ผู้ กระทาการอั น เป็น การขัดขวางการแข่ งขัน ราคาอย่า งเป็น ธรรมในการประกวดราคาซื้อ ด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่น ซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24
สิงหาคม 2560
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับอาเภอ (สานักงานท้องถิ่นอาเภอดอนมดแดง ชั้น 2 ) และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เวลา 10.30 – 11.00 น.
๒/ผู้สนใจ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการซื้อรถยนต์บรรทุก
น้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม
2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.laodang.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-308-097 ในวันและเวลาราชการ
ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา
เงินค่าพัสดุในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้
ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง มีเงินงบประมาณเพียงพอ องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดงขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้โดย
ไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น และผู้เ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากองค์การบริหารส่วนตาบล
เหล่าแดงไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายศุภโชค รัตโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E- 1/2560
การซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค มีปริมาณความจุไมนอยกวา 8,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง
ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
รถยนตบรรทุกรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค มีปริมาณความจุไมนอยกวา 8,000 ลิตร จํานวน 1
คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียด แนบทายประกาศ) งบประมาณในการจัดซื้อ 3,500,000.- บาท
(สามลานหาแสนบาทถวน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันทีและมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน (จํานวน 1 แผน)
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม (จํานวน 2 แผน)
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 (จํานวน 2 แผน)
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 (จํานวน 1 แผน)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
/2.5 บุคคล.........

-22.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนา
หนังสือบริคณฑสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท (ถามี) และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอราคาการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
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-34.2 ผูเสนอราคาจะตอง กําหนดยืนราคาไมนอยกวา...60.....วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย โดยภายในกําหนด
ยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคา
มิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย
4.4 ผู ประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูป รายการละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงคจะเสนอ
ราคาตอง นําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวหนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E-1/2560 ” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (สํานักงานทองถิ่นอําเภอดอนมดแดง ชั้น 2)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบ
ผลการพิจ ารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย ลงทะเบีย นตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคา
รับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วามีผูเสนอจะประสงคหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ
1.6(2) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคา และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหา
พัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่
จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
/หากปรากฏ........

-4หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขั ด ของจนไมอาจดํ า เนิ น การตอไปใหแลวเสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ ง พั ก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว
จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็น
วากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา ฯ เพื่อใหการ
ประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่น
มาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ - บาท
- รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง เริ่มตนที่ 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตองเสนอราคาลดราคาขั้นต่ํา
(Mininum Bid) ไมนอยกวา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการประมูลราคาฯ และจากการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอรคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแตเวลา10.30น. ถึง 11.00 น.
เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอ
ราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เปน
ตนไป
/5. หลักประกัน.........

-55. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค รถยนตบรรทุกน้ํา
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค จํานวน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ํ า ประกั น ตั้ ง แตวั น ที่ ยื่ น ซองขอเสนอทางดานเทคนิ ค ครอบคลุ ม ไปจนถึ ง สิ้ น สุ ด การยื น ราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวยการ
บริหารราชการทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํ า
ประกันภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
การยึดหลักประกันซอง
1. ผูคายื่นเอกสารปลอม
2. ผูคาเสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด เพื่อแจงความ
ประสงคและระบุราคาที่จะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยันการประมูลผานโทรสาร
3. ผูคาที่มีพฤติการณสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูคาที่ไม LOG
IN เขาสูระบบในระยะเวลาการประมูล เวนแตจะเปนเหตุสุดวิสัยและไดแจงให
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
5. ผูคาที่ LOG IN แลวไมเสนอราคา หรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคาเริ่มตนการประมูล หรือเสนอ
ลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งไมเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
6. ผูคาที่ไมยืนยันราคาสุดทายซึ่งตองตรงกับราคาประมูลครั้งสุดทาย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ หนวยการบริหาราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณา
ตัดสิน ราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
6.3 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
/(1) ไมปรากฏ.............

-6(1) ไมปรากฏชื่อ ผู ประสงคจะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชีผู รับ เอกสารประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยการบริหาราชการสวน
ทองถิ่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิน การประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เ ล็กทรอนิกส หรื อในการทํ า สั ญ ญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประกวดราคาหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรีย กรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงค
จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจที่จะคัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอาจจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ
1.4 หรือในกรณีที่หนวยงานระดับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น เจาของงบประมาณแตละหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยตรง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
/(1) เงินสด..........

(7)
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ใน ขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับ ประกันความชํารุ ดบกพรองของสิ่งของที่ ซื้อขายที่เ กิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา
1
ป
เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
15
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ
ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย
แตทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (3) ใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง มีเงินงบประมาณเพียงพอ องคการ
บริหารสวนตําบลเหลาแดง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบราคาจางครั้งนี้โดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น และผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากองคการบริหารสาวนตําบลเหลาแดงไมได
11.2 เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง
ซื้ อ สิ่ ง ของตามการประมูล ซื้ อ ดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สแลว ถาผู ขายจะตองสั่ งหรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน นับตั้งแต
วันที่ผขายสั
ู ่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุก
โดยเรืออื่นใด
/(2)จัดการ............

(8)
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับ
อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลง
เรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีวิธีการอิเล็กทรอนิกสตอหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นแลว จะถอนตัวจากการประมูล ฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุในขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 ผูขายจะตองจดทะเบียนรถยนตคันดังกลาวใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูซื้อใหเรียบรอยกอน ผูซื้อจึงจะชําระ
คารถยนตให
11.6 ภาษีอากร คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนตครั้งนี้ ผูขายเปนผูชําระแทนทั้งสิ้น
11.7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง
7 สิงหาคม 2560

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ ใิ ชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงคขนาดความจุไมนอยกวา 8,000 ลิตร ชนิด 6
ลอ เครื่องยนต 4 จังหวะ 6 สูบ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา จํานวน 1 คัน โดยวิธี
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
หนวยงานเจาของโครงการ. องคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,500,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)
3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ….25 กรกฎาคม 2560...
เปนเงิน 3,500,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)
4. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางอิง)
4.1 องคการบริหารสวนตําบลทะนง
4.2 องคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ
4.3 องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน
4.4 เทศบาลตําบลธาตุ
4.5 เทศบาลตําบลบานคายพัฒนา
4.6 เทศบาลตําบลศรีเมืองใหม
4.7 บริษัทเจริญธนาธิปคาร จํากัด
4.8 หางหุนสวนจํากัด ที.พีงแอล.ธานี เอ็นจีเนียริ่ง
4.9 บริษัท วรรณพร ซัพพลาย จํากัด
4.10 หจก.สี่แควอิคลิปเมนท
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายทรงศักดิ์ แกวดา ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง ประธานกรรมการ
5.2 นายพูนพงศ สวาสดิพันธ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5.3 พ.อ.ต.สันติ เพ็งแจม ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กรรมการ

