ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ90คลองสวน(ขามคลองนา) หมูที่ 1 ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
****************************************
องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวนมีความประสงคจะ ประกวดราคาจางโครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ90-คลองสวน(ขามคลองนา) หมูที่ 1 ตําบลบานคลองสวน
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 8.00 เมตร ยาว 21.00
เมตร พรอมทางลาดคอสะพาน (รายละเอียดตามรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวนกําหนด ) ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
งบประมาณที่ตั้งไวและใชเป9นราคาในการดําเนินการครั้งนี้เป9นเงิน 3,014,000.00 บาท (สามลานหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาทถวน)
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เป9นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๐๑๗,๔๓๔.๙๔ บาท (สามลานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสามสิบสี่บาทเกาสิบสี่สตางค)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป9นนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมี
ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมเป9นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเป9นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเป9นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลบานคลองสวน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป9นผูกระทําการ
อันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป9นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป9นเงินสดก็ได

-2กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณ
ถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (ขามคลองนา) หมูที่ ๑ และกําหนดรับฟ\งคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๑.๑๕ น. เป9นตนไป โดยผูที่ไมดูสถานที่กอสราง องคการบริหารสวนตําบลบานคลอง
สวนจะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดการกอสรางดีแลว เมื่อมีป\ญหาและอุปสรรคจะนํามาเป9นขออางมิได
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เป9นตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุด
ละ ๓,๐๐๐ บาท ไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซต www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ตอ ๑๐๖ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณรงค พุมเจริญ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน

เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๖/๒๕๖๐
ประกวดราคาจางโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ ๙๐คลองสวน(ขามคลองนา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
......................................................
องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" มีความ
ประสงคจะ ประกวดราคาจางโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองนา บริเวณถนนประชา
อุทิศ๙๐-คลองสวน(ขามคลองนา) หมูที่ 1 ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (ขามคลองนา) โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป9นการเปkดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป9นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป9นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป9นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป9นผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

-2๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป9นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือตองไมเป9นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป9นผูกระทําการอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป9นธรรม ตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป9นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป9นนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป9นผลงานที่
เป9นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป9นผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
องคการบริหารสวนตําบลบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป9นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป9น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป9นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่ หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป9นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป9นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเป9นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป9นผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเป9นผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวม
คาฝpายใดเป9นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝpายใดเป9นนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบเสร็จรับเงินคาเอกสารประกวดราคา
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นาม พรอมประทับตรา(ถามี)

-3(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปkดอากรแสตมปqตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค
จะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลให
เริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลอง
นา บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน(ขามคลองนา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซอง
วา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๖/๒๕๖๐" ยื่น
ตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ณ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเป9นผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเป9นผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม
ขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
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ทางอิเล็กทรอนิกส วา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป9นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป9นธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป9นผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเป9นผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเป9นผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเป9นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเป9นผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9น
ธรรม หรือเป9นผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูวาราชการจังหวัดใหถือเป9นที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได
โดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป9นผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน
ที่ ๓,๐๑๗,๔๓๔.๙๔บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเป9นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา ฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอย
กวา ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
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แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเป9นผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๑๔.๐๐น. เป9นตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให
ทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน ๑๕๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป9นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก
ขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเป9นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป9นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้

-6(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เป9นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเป9นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวน
ตําบลเป9นเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมี
สิทธิเสนอราคาเป9นผูทิ้งงาน ไมวาจะเป9นผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป9นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป9นตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป9นที่รับฟ\งได องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเป9นผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป9นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเป9นผูมีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม ตามขอ ๑.๘ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเป9นผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเป9นจํานวนเงินเทากับรอยละ๕ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป9นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

-7๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญา
จางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป9น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป9นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทําทางเบี่ยง,ทําการรื้อถอนสะพานเดิมออก พรอมทั้งตอกเสาเข็มแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เป9นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เท
คอนกรีตคานรับพื้นสะพานพรอมทําการวางแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เป9นจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานเทคอนกรีตสะพานและทางลาดคอสะพานพรอมทําราวสะพานทั้งสองขางใหแลวเสร็จและงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน
180 วัน
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเป9นหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป} ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดย
ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก งบประมาณจายขาดสะสม ประจําป} ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จาก งบประมาณจายขาดสะสม ประจําป} ๒๕๕๙ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจางโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองนา
บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน(ขามคลองนา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เป9นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๗,๔๓๔.๙๔ (สามลานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสามสิบสี่
บาทเกาสิบสี่สตางค)
๑๑.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป9นผูรับจาง และได
ตกลงจางตามการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคา
ซึ่งเป9นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

-8(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเป9นของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป9นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
องคการบริหารสวนตําบลฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป9นผู
มีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด
ใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอย
ละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาใหเป9นผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถา
มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป9นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเป9นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ได
ระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝHมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป9นผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูประสงคจะ
เสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละ
สาขาชางดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๓.๒ ชางโยธา

-9๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเป9นผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ ใหเป9นผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเป9น ๒ ชวงเวลา
ติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา)
และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ กําหนดวันเสนอราคา
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และกําหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ํา
ประกันซองคือ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่ม
นับตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (รวม ๔๕ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหป\ดเศษดังกลาวเป9นหนวยนับนั้น โดยไมตองมี
เศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และป‚องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน
กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔
บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคา
ขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐
บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่
หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงาน
กําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนได
องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

