
เอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ เลขท捲ี数 e ๑/๒๕๕๙

ประกวดราคาจา้งโครงการกอ่สร้างอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาดกลาง(สถ.ศพด.๒) ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

ตามประกาศ องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหนองพนัทา

ลงวนัท捲ี数 ๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘

......................................................

                 องคก์ารบริหารสว่นตาํบลหนองพนัทา ซ捲数งตอ่ไปน靆เรียกวา่ "กรม" มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้ง

โครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาดกลาง(สถ.ศพด.๒) ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ณ บา้นโนนแกว้

หมู่ท捲ี数 ๔ ตาํบลหนองพนัทา อาํเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ โดยมขีอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปน靆

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

                         ๑.๑ แบบรปูและรายการละเอยีด

                         ๑.๒ แบบใบย捲ื数นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

                         ๑.๓ แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา

                         ๑.๔ หนงัสอืแสดงเง捲ื数อนไขการซ靆อและการจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

                         ๑.๕ แบบสญัญาจา้ง

                         ๑.๖ แบบหนงัสอืค靆าประกนั

                                 (๑) หลกัประกนัซอง

                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา

                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงนิคา่จา้งลว่งหนา้

                                 (๔) หลกัประกนัผลงาน

                         ๑.๗ สตูรการปรับราคา

                         ๑.๘ บทนยิาม

                                 (๑) ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธเิสนอราคาท捲ี数มผีลประโยชนร์ว่มกนั

                                 (๒) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

                         ๑.๙ แบบบญัชเีอกสาร

                                 (๑) บญัชเีอกสารสว่นท捲ี数 ๑

                                 (๒) บญัชเีอกสารสว่นท捲ี数 ๒

                         ๑.๑๐ รายละเอยีดการคาํนวณราคากลางงานกอ่สรา้งตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอยีดการ

คาํนวณราคากลางงานกอ่สรา้งเป็นการเปิดเผยเพ捲ื数อใหผู้้ประสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มลูไดเ้ทา่เทยีมกนัและเพ捲ื数อให้

ประชาชนเขา้ตรวจดไูด)้

๒. คณุสมบัตขิองผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา



                 ๒.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผู้มอีาชพีรับจา้งงานท捲ี数ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิส์

                 ๒.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผู้ท捲ี数ถกูระบชุ捲ื数อไวใ้นบญัชรีายช捲ื数อผู้ท靆ิงงานของทางราชการและได้

แจง้เวยีนช捲ื数อแลว้ หรือไมเ่ป็นผู้ท捲ี数ไดรั้บผลของการสั捲数งใหน้ติบิคุคลหรือบคุคลอ捲ื数นเป็นผู้ท靆ิงงานตามระเบยีบของทาง

ราชการ

                 ๒.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ捲ื数น และ/

หรือตอ้งไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์ณ วนัประกาศประกวดราคา

จา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ป็นผู้กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม

ขอ้ ๑.๘

                 ๒.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผู้ไดรั้บเอกสทิธ畱หรือความคุ้มกนั ซ捲数งอาจปฏเิสธไมย่อมข靆นศาล

ไทย เวน้แตรั่ฐบาลของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาไดม้คีาํสั捲数งใหส้ละสทิธ畱และความคุ้มกนัเชน่วา่น靆ัน

                 ๒.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลอืกผู้มคีณุสมบตัเิบ靆องตน้ในการจา้งของกรม

                 ๒.๖ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนติบิคุคลและมผีลงานกอ่สรา้ง ประเภทเดยีวกนักบังานท捲ี数 ประกวด

ราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ในวงเงนิไมน่อ้ยกวา่ ๑,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท捲ี数เป็นคู่สญัญา

โดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบริหารราชการสว่นทอ้งถ捲ิ数น รัฐวสิาหกจิ หรือหนว่ย

งานเอกชนท捲ี数กรมเช捲ื数อถอื

                 ๒.๗ บคุคลหรือนติบิคุคลท捲ี数จะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชรีายรับรายจา่ย หรือ

แสดงบญัชรีายรับรายจา่ยไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั

                 ๒.๘ บคุคลหรือนติบิคุคลท捲ี数จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหนว่ยงานของรัฐซ捲数งไดด้าํเนนิการจดัซ靆อจดัจา้งดว้ย

ระบบอเิลก็ทรอนกิส(์e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบยีนในระบบอเิลก็ทรอนกิสข์องกรมบญัชี

กลางท捲ี数เวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซ靆อจดัจา้งภาครัฐ

                 ๒.๙ คู่สญัญาตอ้งรับและจา่ยเงนิผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิแตล่ะครั靆งซ捲数งมมีลูคา่ไมเ่กนิสาม

หม捲ื数นบาทคู่สญัญาอาจจา่ยเป็นเงนิสดกไ็ด้

๓. หลกัฐานการเสนอราคา

               ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ สว่น คอื

               ๓.๑ สว่นท捲ี数 ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปน靆

                         (๑) ในกรณผีู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนติบิคุคล

                                 (ก) หา้งหุ้นสว่นสามญัหรือหา้งหุ้นสว่นจาํกดั ใหย้捲ื数นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน

นติบิคุคล บญัชรีายช捲ื数อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มอีาํนาจควบคมุ  พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้捲ื数นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน

นติบิคุคล หนงัสอืบริคณหส์นธ ิบญัชรีายช捲ื数อกรรมการผู้จดัการ ผู้มอีาํนาจควบคมุ และบญัชผีู้ถอืหุ้นรายใหญ ่พรอ้ม

รับรองสาํเนาถกูตอ้ง



                         (๒) ในกรณผีู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท捲ี数มใิชน่ติบิคุคล ใหย้捲ื数นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผู้น靆ัน สาํเนาขอ้ตกลงท捲ี数แสดงถงึการเขา้เป็นหุ้นสว่น (ถา้ม)ี สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พรอ้มท靆ังรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

                         (๓) ในกรณผีู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารว่มกนัในฐานะเป็นผู้รว่มคา้ ใหย้捲ื数น

สาํเนาสญัญาของการเขา้รว่มคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู้รว่มคา้ และในกรณที捲ี数ผู้เขา้รว่มคา้ฝ่ายใดเป็น

บคุคลธรรมดาท捲ี数มใิชส่ญัชาตไิทย กใ็หย้捲ื数นสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง หรือผู้รว่มคา้ฝ่ายใดเป็นนติบิคุคลใหย้捲ื数นเอกสารตาม

ท捲ี数ระบไุวใ้น (๑)

                         (๔) สาํเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพ捲ิ数ม

                         (๕) บญัชเีอกสารสว่นท捲ี数 ๑ ท靆ังหมดท捲ี数ไดย้捲ื数นตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑)

                 ๓.๒ สว่นท捲ี数 ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปน靆

                         (๑) หนงัสอืแสดงเง捲ื数อนไขการซ靆อและการจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์โดยตอ้งลงนาม พรอ้ม

ประทบัตรา(ถา้ม)ี

                         (๒) หนงัสอืมอบอาํนาจซ捲数งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณที捲ี数ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคามอบ

อาํนาจใหบ้คุคลอ捲ื数นทาํการแทน

                         (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕

                         (๔) สาํเนาหนงัสอืรับรองผลงานกอ่สรา้ง พรอ้มท靆ังรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                         (๕) บญัชรีายการกอ่สรา้ง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน)

                         (๖) แบบใบย捲ื数นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

                         (๖) บญัชเีอกสารสว่นท捲ี数 ๒ ท靆ังหมดท捲ี数ไดย้捲ื数นตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒)

๔. การเสนอราคา

                 ๔.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งย捲ื数นขอ้เสนอตามแบบท捲ี数กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิี

การทางอเิลก็ทรอนกิส ์และหนงัสอืแสดงเง捲ื数อนไขการซ靆อและการจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสน์靆 โดยไมม่ี

เง捲ื数อนไขใด ๆ ท靆ังส靆ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น รวมท靆ังลงลายมอืช捲ื数อของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา

ใหช้ดัเจน

                 ๔.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดใุนบญัชรีายการกอ่สรา้งใหค้รบถว้น

                 ๔.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งกาํหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๙๐ วนั นบัแตว่นัยนืยนัราคาสดุทา้ย โดย

ภายในกาํหนดยนืราคาผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธเิสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท捲ี数ตนเสนอไวแ้ละจะ

ถอนการเสนอราคามไิด้

                 ๔.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนนิการตามสญัญาท捲ี数จะจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ไม่

เกนิ ๑๒๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง หรือวนัท捲ี数ไดรั้บหนงัสอืแจง้จากกรมใหเ้ริ捲数มทาํงาน

                 ๔.๕ กอ่นย捲ื数นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู

รา่งสญัญา แบบรปู และรายละเอยีด ฯลฯ ใหถ้捲ี数ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาท靆ังหมดเสยีกอ่นท捲ี数จะตกลงย捲ื数นขอ้



เสนอ ตามเง捲ื数อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

                 ๔.๖ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งย捲ื数นเอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสจ์า่หนา้

ซองถงึประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งโครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาดกลาง(สถ.ศพด.๒)

ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์โดยระบไุวท้捲ี数หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ย

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์เลขท捲ี数 e ๑/๒๕๕๙" ย捲ื数นตอ่คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัท捲ี数 ๑๓ พฤศจกิายน

๒๕๕๘ ต靆ังแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองกลงั องคก์ารบริหารสว่นตาํบลหนองพนัทา อ.โซพ่สิยั

จ.บงึกาฬ

                      เม捲ื数อพน้กาํหนดเวลาย捲ื数นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้จะไมรั่บเอกสาร

เพ捲ิ数มเตมิโดยเดด็ขาด

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาแตล่ะราย

วา่เป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท捲ี数มผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ捲ื数น หรือเป็นผู้มผีลประโยชน์

รว่มกนัระหวา่งผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากบัผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์ตามขอ้ ๑.๘ (๑) ณ วนั

ประกาศ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสห์รือไม ่พรอ้มท靆ังตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และ

แจง้ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาแตล่ะรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรับ หรือวธิี

อ捲ื数นใดท捲ี数มหีลกัฐานวา่ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้

                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประกวดราคากอ่นหรือในขณะท捲ี数มกีารเสนอราคาดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิส ์วา่ มผีู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธเิสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช捲ื数อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธเิสนอราคาราย

น靆ันออกจากการเป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา และกรมจะพจิารณาลงโทษผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธเิสนอราคา

ดงักลา่วเป็นผู้ท靆ิงงาน

                      ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท捲ี数ไมผ่า่นการคดัเลอืกเบ靆องตน้ เพราะเหตเุป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท捲ี数มผีล

ประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ捲ื数น หรือเป็นผู้มผีลประโยชนร์ว่มกนัระหวา่งผู้ประสงคจ์ะเสนอ

ราคากบัผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์หรือ

เป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท捲ี数กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงคจ์ะ

เสนอราคาท捲ี数ไมผ่า่นคณุสมบตัทิางดา้นเทคนคิอาจอทุธรณค์าํสั捲数งดงักลา่วตอ่หวัหนา้หนว่ยงานท捲ี数จดัหาพสัดุ

ภายใน ๓ วนั นบัแตว่นัท捲ี数ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิจิฉยัอทุธรณข์องหวัหนา้หนว่ยงานท捲ี数

จดัหาใหถ้อืเป็นท捲ี数สดุ

                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิสป์ระสบขอ้ขดัขอ้งจนไมอ่าจดาํเนนิการตอ่ไปใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาท捲ี数กาํหนดไวค้ณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั捲数งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมใิหผู้้แทนผู้มสีทิธเิสนอราคาพบปะหรือตดิตอ่ส捲ื数อสารกบับคุคล

อ捲ื数น และเม捲ื数อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนนิกระบวนการเสนอราคาตอ่ไป จากข靆ันตอนท捲ี数คา้งอยู่ภายในเวลาของ

การเสนอราคาท捲ี数ยงัเหลอืกอ่นจะสั捲数งพกักระบวนการเสนอราคา แตต่อ้งส靆ินสดุกระบวนการเสนอราคาภายในวนั

เดยีวกนั เวน้แตค่ณะกรรมการประกวดราคา เหน็วา่กระบวนการเสนอราคาจะไมแ่ลว้เสรจ็ไดโ้ดยงา่ย หรือขอ้



ขดัขอ้งไมอ่าจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั捲数งยกเลกิกระบวนการเสนอราคา และกาํหนด

วนั เวลาและสถานท捲ี数 เพ捲ื数อเริ捲数มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยจะแจง้ใหผู้้มสีทิธเิสนอราคาทกุรายท捲ี数อยู่ในสถานท捲ี数

น靆ันทราบ

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสทิธ畱ในการตดัสนิใจดาํเนนิการใด ๆ ระหวา่งการประกวด

ราคา ฯ เพ捲ื数อใหก้ารประกวดราคา ฯ เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ทางราชการ

                 ๔.๗ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท捲ี数ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็นผู้มสีทิธเิสนอราคาจะตอ้งปฏบิตัดิงัน靆

                      (๑) ปฏบิตัติามเง捲ื数อนไขท捲ี数ระบไุวใ้นหนงัสอืแสดงเง捲ื数อนไขการซ靆อและการจา้งดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิส ์ท捲ี数ไดย้捲ื数นมาพรอ้มกบัซองขอ้เสนอทางเทคนคิ

                      (๒) ราคาสงูสดุของการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์จะตอ้งเริ捲数มตน้

ท捲ี数 ๒,๔๑๐,๐๐๐.๐๐บาท

                      (๓) ราคาท捲ี数เสนอจะตอ้งเป็นราคาท捲ี数รวมภาษมีลูคา่เพ捲ิ数ม และภาษอี捲ื数น ๆ (ถา้ม)ี รวมคา่ใชจ้า่ยท靆ังปวงไว้

ดว้ยแลว้

                      (๔) ผู้มสีทิธเิสนอราคาหรือผู้แทนจะตอ้งมาลงทะเบยีนเพ捲ื数อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา

และสถานท捲ี数ท捲ี数กาํหนด

                      (๕) ผู้มสีทิธเิสนอราคาหรือผู้แทนท捲ี数มาลงทะเบยีนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ

                      (๖) ผู้มสีทิธเิสนอราคาหรือผู้แทนท捲ี数 LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนนิการเสนอราคา โดยราคาท捲ี数เสนอใน

การประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งต捲数ากวา่ราคาสงูสดุในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้ง

เสนอลดราคาข靆ันต捲数า (Minimum Bid) ไมน่อ้ยกวา่ครั靆งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสงูสดุในการประกวดราคาฯ และ

การเสนอลดราคาครั靆งถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาครั靆งละไมน่อ้ยกวา่ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั靆งสดุทา้ยท捲ี数เสนอลด

แลว้

                      (๗) หา้มผู้มสีทิธเิสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม捲ื数อการประกวดราคา ฯ เสรจ็ส靆ินแลว้ จะตอ้ง

ยนืยนัราคาตอ่ผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์ราคาท捲ี数ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท捲ี数เสนอหลงัสดุ

                      (๘) ผู้มสีทิธเิสนอราคาท捲ี数ไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ป็นผู้ชนะราคาตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้ริการ

เสนอราคาทางอเิลก็ทรอนกิสแ์ละคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์ท靆ังน靆จะแจง้ให้

ทราบในวนัเสนอราคา

                      (๙) ผู้มสีทิธเิสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัท捲ี数 ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ต靆ังแต่

เวลา ๑๕.๐๐น. เป็นตน้ไป ท靆ังน靆 จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท捲ี数เสนอราคา (บก  ) ใหท้ราบตอ่

ไป

๕. หลกัประกนัซอง

                 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพรอ้มกบัการย捲ื数นซองขอ้เสนอดา้นเทคนคิ

จาํนวน ๑๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หน捲数งแสนสองหม捲ื数นหา้รอ้ยบาทถว้น)

                 โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมรีะยะเวลาการค靆าประกนั ต靆ังแตว่นัย捲ื数นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิ



ครอบคลมุไปจนถงึวนัส靆ินสดุการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน捲数งอยา่งใดดงัตอ่ไปน靆

                 ๕.๑ เงนิสด  

                 ๕.๒ เชค็ท捲ี数ธนาคารสั捲数งจา่ยใหแ้กก่รม โดยเป็นเชค็ลงวนัท捲ี数ท捲ี数ย捲ื数นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิ หรือกอ่นหนา้

น靆ันไมเ่กนิ ๓ วนัทาํการของทางราชการ

                 ๕.๓ หนงัสอืค靆าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสอืค靆าประกนัดงัระบใุนขอ้ ๑.๖ (๑)

                 ๕.๔ หนงัสอืค靆าประกนัของบริษทัเงนิทนุ หรือบริษทัเงนิทนุหลกัทรัพยท์捲ี数ไดรั้บอนญุาตใหป้ระกอบ

กจิการเงนิทนุเพ捲ื数อการพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิค靆าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซ捲数งไดแ้จง้

เวยีนช捲ื数อใหส้ว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแลว้ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสอืค靆าประกนัดงัระบใุนขอ้ ๑.๖ (๑)

                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                 หลกัประกนัซองตามขอ้น靆 กรมจะคนืใหผู้้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้ค靆าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั

จากวนัท捲ี数ไดพ้จิารณาในเบ靆องตน้เรียบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่้มสีทิธเิสนอราคารายท捲ี数คดัเลอืกไวซ้捲数งเสนอราคาต捲数าสดุจะ

คนืใหต้อ่เม捲ื数อไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม捲ื数อผู้มสีทิธเิสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้

                 การคนืหลกัประกนัซองไมว่า่กรณใีด ๆ จะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบ靆ย

๖. หลกัเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณาราคา

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสน์靆 กรมจะพจิารณาตดัสนิดว้ย ราคารวม

                 ๖.๒ หากผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือย捲ื数นหลกัฐานการเสนอราคา

ไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรือย捲ื数นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสไ์มถ่กูตอ้งตาม

ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรั่บพจิารณาขอ้เสนอของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายน靆ัน เวน้แตเ่ป็นขอ้

ผดิพลาดหรือผดิหลงเพยีงเลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง捲ื数อนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิสใ์นสว่นท捲ี数มใิชส่าระสาํคญั ท靆ังน靆เฉพาะในกรณที捲ี数พจิารณาเหน็วา่จะเป็นประโยชนต์อ่กรมเทา่น靆ัน

                 ๖.๓ กรมสงวนสทิธ畱ไมพ่จิารณาราคาของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา โดยไมม่กีารผอ่นผนัในกรณดีงัตอ่ไปน靆

                         (๑) ไมป่รากฏช捲ื数อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายน靆ัน ในบญัชผีู้รับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนกิสห์รือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสข์องกรม

                         (๒) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเง捲ื数อนไขท捲ี数กาํหนดในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิสท์捲ี数เป็นสาระสาํคญั หรือมผีลทาํใหเ้กดิการไดเ้ปรียบเสยีเปรียบระหวา่งผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ捲ื数น

                 ๖.๔ ในการตดัสนิการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสห์รือในการทาํสญัญา คณะ

กรรมการ ประกวดราคาหรือกรม มสีทิธใิหผู้้เสนอราคาช靆แจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ捲ื数นใดท捲ี数

เก捲ี数ยวขอ้งกบัผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได ้กรมมสีทิธทิ捲ี数จะไมรั่บราคาหรือไมท่าํสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่คีวาม

เหมาะสมหรือไมถ่กูตอ้ง

                 ๖.๕ กรมทรงไวซ้捲数งสทิธทิ捲ี数จะไมรั่บราคาต捲数าสดุ หรือราคาหน捲数งราคาใด หรือราคาท捲ี数เสนอท靆ังหมดกไ็ด ้และ

อาจพจิารณาเลอืกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน捲数งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคา

จา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ดส้ดุแตจ่ะพจิารณา ท靆ังน靆 เพ捲ื数อประโยชนข์องทาง



ราชการเป็นสาํคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของกรมเป็นเดด็ขาด ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธเิสนอราคาจะ

เรียกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ มไิด ้รวมท靆ังกรมจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสแ์ละ

ลงโทษผู้มสีทิธเิสนอราคาเป็นผู้ท靆ิงงาน ไมว่า่จะเป็นผู้มสีทิธเิสนอราคาท捲ี数ไดรั้บการคดัเลอืกหรือไมก่ต็าม หากมเีหตุ

ท捲ี数เช捲ื数อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช้捲ื数อบคุคลธรรมดา หรือ

นติบิคุคลอ捲ื数นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้

                      ในกรณที捲ี数ผู้มสีทิธเิสนอราคารายท捲ี数เสนอราคาต捲数าสดุ เสนอราคาต捲数าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดาํเนนิงาน

ตามสญัญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะใหผู้้มสีทิธเิสนอราคารายน靆ันช靆แจงและแสดงหลกัฐานท捲ี数

ทาํใหเ้ช捲ื数อไดว้า่ผู้มสีทิธเิสนอราคาสามารถดาํเนนิงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสใ์ห้

เสรจ็สมบรูณ ์หากคาํช靆แจงไมเ่ป็นท捲ี数รับฟังได ้กรมมสีทิธทิ捲ี数จะไมรั่บราคาของผู้มสีทิธเิสนอราคารายน靆ัน

                 ๖.๖ ในกรณที捲ี数ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสว์า่ผู้

ประสงคจ์ะเสนอราคาท捲ี数ไดรั้บการคดัเลอืกเป็นผู้มสีทิธเิสนอราคาท捲ี数มผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้มสีทิธเิสนอราคาราย

อ捲ื数นหรือเป็นผู้มผีลประโยชนร์ว่มกนัระหวา่งผู้มสีทิธเิสนอราคากบัผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์ณ วนั

ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์หรือเป็นผู้มสีทิธเิสนอราคาท捲ี数กระทาํการอนัเป็นการขดั

ขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ กรมมอีาํนาจท捲ี数จะตดัรายช捲ื数อผู้มสีทิธเิสนอราคาดงักลา่ว และกรม

จะพจิารณาลงโทษผู้มสีทิธเิสนอราคารายน靆ันเป็นผู้ท靆ิงงาน

๗. การทาํสัญญาจา้ง

                 ผู้ชนะการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส(์ผู้รับจา้ง)จะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา

ดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ กบักรมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท捲ี数ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงนิ

เทา่กบัรอ้ยละ๕ของราคาคา่จา้งท捲ี数ประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้ใหก้รมยดึถอืไวใ้นขณะทาํ

สญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน捲数งอยา่งใด ดงัตอ่ไปน靆

                 ๗.๑ เงนิสด

                 ๗.๒ เชค็ท捲ี数ธนาคารสั捲数งจา่ยใหแ้กก่รม โดยเป็นเชค็ลงวนัท捲ี数ท捲ี数ทาํสญัญาหรือกอ่นหนา้น靆ันไม่

เกนิ ๓ วนั ทาํการของทางราชการ

                 ๗.๓ หนงัสอืค靆าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืค靆าประกนัดงัระบใุนขอ้ ๑.๖ (๒)

                 ๗.๔ หนงัสอืค靆าประกนัของบริษทัเงนิทนุ หรือบริษทัเงนิทนุหลกัทรัพยท์捲ี数ไดรั้บอนญุาตใหป้ระกอบ

กจิการเงนิทนุเพ捲ื数อการพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิค靆าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซ捲数งไดแ้จง้ช捲ื数อ

เวยีนใหส้ว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแลว้ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสอืค靆าประกนัดงัระบใุนขอ้ ๑.๖ (๒)

                 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย

หลกัประกนัน靆จะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบ靆ย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท捲ี数คู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้ง

แลว้

๘. คา่จา้งและการจา่ยเงนิ



                 กรมจะจา่ยเงนิคา่จา้ง โดยแบง่ออกเป็น ๑งวด ดงัน靆

                                     กรมจะจา่ยเงนิคา่จา้งในอตัรารอ้ยละ ๑๐๐ ของคา่จา้ง เม捲ื数อผู้รับจา้งไดป้ฏบิตังิานท靆ังหมดให้

แลว้เสรจ็เรียบรอ้ยตามสญัญา รวมท靆ังทาํสถานท捲ี数กอ่สรา้งใหส้ะอาดเรียบรอ้ย

๙. อตัราคา่ปรับ

                 คา่ปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ จะกาํหนดในอตัรารอ้ยละ ๐.๑ ของคา่จา้งตามสญัญาตอ่วนั

๑๐. การรับประกนัความชาํรดุบกพร่อง

                 ผู้ชนะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ซ捲数งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื หรือทาํสญัญา

จา้งตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ แลว้แตก่รณ ีจะตอ้งรับประกนัความชาํรดุบกพรอ่งของงานจา้งท捲ี数เกดิข靆นภายในระยะ

เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๒ ปี ๐ เดอืน ๐ วนั นบัถดัจากวนัท捲ี数กรมไดรั้บมอบงาน โดยผู้รับจา้งตอ้งรีบจดัการซอ่มแซมแกไ้ข

ใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท捲ี数ไดรั้บแจง้ความชาํรดุบกพรอ่ง

๑๑. ขอ้สงวนสทิธ畱ในการเสนอราคาและอ捲ื数น ๆ

                 ๑๑.๑ เงนิคา่จา้งสาํหรับงานจา้งครั靆งน靆 ไดม้าจาก เงนิอดุหนดุ

                 การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้อ่เม捲ื数อกรมไดรั้บอนมุตัเิงนิคา่กอ่สรา้งจาก เงนิอดุหนดุ แลว้เทา่น靆ัน

                 ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาดกลาง(สถ.ศพด.๒)

ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสใ์นการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสค์รั靆งน靆เป็นเงนิท靆ัง

ส靆ิน ๒,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ (สองลา้นส捲ี数แสนหน捲数งหม捲ื数นบาทถว้น) 

                 ๑๑.๒ เม捲ื数อกรมไดค้ดัเลอืกผู้มสีทิธเิสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจา้ง และไดต้กลงจา้งตามการ ประกวด

ราคาจา้ง ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์แลว้ ถา้ผู้รับจา้งจะตอ้งสั捲数งหรือนาํส捲ิ数งของมาเพ捲ื数องานจา้งดงักลา่วเขา้มาจาก

ตา่งประเทศและของน靆ันตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท捲ี数มเีรือไทยเดนิอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้าม

ท捲ี数รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผู้มสีทิธเิสนอราคาซ捲数งเป็นผู้รับจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย

วา่ดว้ยการสง่เสริมการพาณชิยนาว ีดงัน靆

                         (๑) แจง้การสั捲数งหรือนาํส捲ิ数งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ภายใน ๗ วนั นบัต靆ังแตว่นั

ท捲ี数ผู้รับจา้งสั捲数งหรือซ靆อขายของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของท捲ี数รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้

บรรทกุโดยเรืออ捲ื数นได้

                         (๒) จดัการใหส้捲ิ数งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท捲ี数มสีทิธเิชน่เดยีวกบัเรือไทยจากตา่ง

ประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดรั้บอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุส捲ิ数งของน靆ันโดยเรืออ捲ื数นท捲ี数มใิชเ่รือไทย ซ捲数ง

จะตอ้งไดรั้บอนญุาตเชน่น靆ันกอ่นบรรทกุของลงเรืออ捲ื数น หรือเป็นของท捲ี数รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทกุของลงเรืออ捲ื数น

                         (๓) ในกรณที捲ี数ไมป่ฏบิตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสริมกา

รพาณชิยนาวี



                 ๑๑.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาซ捲数งไดย้捲ื数นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ตอ่กรมฯ แลว้

จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มไิด ้และเม捲ื数อไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็นผู้มสีทิธเิสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้รว่ม

เสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสต์ามเง捲ื数อนไขท捲ี数กาํหนดใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มฉิะน靆ัน กรมจะริบ

หลกัประกนัซองจาํนวนรอ้ยละ ๒.๕ ของวงเงนิท捲ี数จดัหาทนัท ีและอาจพจิารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหาย

อ捲ื数น (ถา้ม)ี รวมท靆ังอาจพจิารณาใหเ้ป็นผู้ท靆ิงงานได ้หากมพีฤตกิรรมเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

                 ๑๑.๔ ผู้มสีทิธเิสนอราคาซ捲数งกรม ไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท捲ี数ทางราชการ

กาํหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกรอ้งจากผู้ออกหนงัสอืค靆าประกนัซองทนัท ีและอาจ

พจิารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอ捲ื数น (ถา้ม)ี รวมท靆ังจะพจิารณาใหเ้ป็นผู้ท靆ิงงานตามระเบยีบของทางราชการ

                 ๑๑.๕ กรมสงวนสทิธ畱ท捲ี数จะแกไ้ขเพ捲ิ数มเตมิเง捲ื数อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเหน็

ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี

๑๒. การปรับราคาคา่งานกอ่สร้าง 

                 การปรับราคาคา่งานกอ่สรา้งตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๗ จะนาํมาใชใ้นกรณที捲ี数คา่งาน

กอ่สรา้งลดลงหรือเพ捲ิ数มข靆น โดยวธิกีารตอ่ไปน靆

                 ตามเง捲ื数อนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวธิคีาํนวณท捲ี数ใชก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมตคิณะรัฐมนตรีเม捲ื数อวนั

ท捲ี数 ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื捲数อง การพจิารณาชว่ยเหลอืผู้ประกอบอาชพีงานกอ่สรา้ง ตามหนงัสอืสาํนกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี ท捲ี数 นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท捲ี数 ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

                 สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงท捲ี数ท捲ี数ระดบัท捲ี数กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามท捲ี数กาํหนดไวใ้น

สญัญา หรือภายในระยะเวลาท捲ี数กรมไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการท捲ี数ไดร้ะบใุนขอ้ ๑.๗

๑๓. มาตรฐานฝีมอืช่าง

                 เม捲ื数อกรมไดค้ดัเลอืกผู้มสีทิธเิสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตามประกาศน靆แลว้

ผู้มสีทิธเิสนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งดงักลา่วหรือผู้มวีฒุบิตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท.

หรือเทยีบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท捲ี数 ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไมต่捲数ากวา่รอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะสาขา

ชา่ง จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปน靆

                         กอ่สรา้ง

๑๔. การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบ

                 ในระหวา่งระยะเวลาการกอ่สรา้งผู้รับจา้งพงึปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์捲ี数กฎหมายและระเบยีบไดก้าํหนดไว้

โดยเครง่ครัด

 หมายเหตุ

                 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา หมายถงึ ผู้ขายหรือผู้รับจา้ง ท捲ี数เขา้รับการคดัเลอืกจากหนว่ยงานท捲ี数จะจดัหาพสัดุ



เพ捲ื数อเป็นผู้มสีทิธเิสนอราคา

                 ผู้มสีทิธเิสนอราคา หมายถงึ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท捲ี数ไดรั้บการคดัเลอืกจากหนว่ยงานท捲ี数จะจดัหาพสัดุ

ใหเ้ป็นผู้มสีทิธเิสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

                 การนบัระยะเวลาค靆าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้นว่ยงานท捲ี数จดัหาพสัดนุบัเป็น ๒ ชว่งเวลาตดิตอ่กนั คอื

ชว่งแรก ต靆ังแตว่นัย捲ื数นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิจนถงึวนัยนืยนัราคาสดุทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัตอ่เน捲ื数องกนั

ในชว่งท捲ี数สอง คอื ต靆ังแตว่นัถดัจากวนัยนืยนัราคาสดุทา้ย จนถงึวนัส靆ินสดุการยนืราคา ตวัอยา่งเชน่ กาํหนดวนัย捲ื数นซอง

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิ วนัท捲ี数 ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัท捲ี数 ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ และ

กาํหนดยนืราคา ๙๐ วนั นบัแตว่นัยนืยนัราคาสดุทา้ย การนบัระยะเวลาค靆าประกนัซองคอื วนัท捲ี数 ๑๓ พฤศจกิายน

๒๕๕๘ จนถงึวนัท捲ี数 ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ และนบัตอ่เน捲ื数องในชว่งท捲ี数สองใหเ้ริ捲数มนบัต靆ังแตว่นัท捲ี数 ๒๗ พฤศจกิายน

๒๕๕๘ จนถงึวนัท捲ี数 ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๙ (รวม ๙๐ วนั) ดงัน靆ัน ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คอื ต靆ังแตว่นั

ท捲ี数 ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ จนถงึวนัท捲ี数 ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๙ 

                  การเสนอลดราคาข靆ันต捲数า (Minimum Bid) ใหห้นว่ยงานท捲ี数จะจดัหาพสัดคุาํนวณวงเงนิการเสนอลดราคา

ข靆ันต捲数าแตล่ะครั靆งในอตัรารอ้ยละ ๐.๒ ของราคาสงูสดุของการประกวดราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสห์าก

คาํนวณแลว้มเีศษของหลกัหนว่ยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักลา่วเป็นหนว่ยนบัน靆ัน โดยไมต่อ้งมเีศษของแตล่ะหนว่ยนบั

เพ捲ื数อความชดัเจน และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอลดราคาข靆ันต捲数าแตล่ะครั靆ง เชน่ กรณรีาคาสงูสดุของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณรอ้ยละ ๐.๒ ไดเ้ทา่กบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคา

ข靆ันต捲数า (Minimum Bid) ไมน่อ้ยกวา่ครั靆งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสดุของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท

คาํนวณรอ้ยละ ๐.๒ ไดเ้ทา่กบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาข靆ันต捲数า (Minimum Bid) ไมน่อ้ยกวา่ครั靆ง

ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสดุของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณรอ้ยละ ๐.๒ ไดเ้ทา่กบั ๑๕,๕๗๘

บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาข靆ันต捲数า (Minimum Bid) ไมน่อ้ยกวา่ครั靆งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท靆ังน靆 ผู้เสนอราคา

สามารถเสนอลดราคาข靆ันต捲数าสงูกวา่ราคาข靆ันต捲数าท捲ี数กาํหนดได ้เชน่ กรณกีาํหนดการเสนอลดราคาข靆ันต捲数า (Minimum

Bid) ไมน่อ้ยกวา่ครั靆งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้รั靆งละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้

และการเสนอลดราคาครั靆งถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามท捲ี数กาํหนดจากราคาครั靆งสดุทา้ยท捲ี数เสนอลดแลว้ สาํหรับกรณี

การจดัหาพสัดทุ捲ี数หนว่ยงานท捲ี数จะจดัหาพสัดกุาํหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาตอ่หนว่ย เหน็ควรให้

หนว่ยงานกาํหนดใหเ้สนอราคาและพจิารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพ捲ื数อใหส้ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งั

กลา่วขา้งตน้ได้

 

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลหนองพนัทา

 

๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘


