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- ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สถอ.......................
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์ริเริ่มเครือข่ายและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและการจัดแสดงผลงาน
จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลงวันที่……………………………….
......................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความ
ประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้ า งปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ริ เ ริ่ ม เครื อ ข่ า ยและทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมชุ ม ชนและ
การจัด แสดงผลงาน จํา นวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้ วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งงานที่ ป ระกวดราคาจ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
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ราคาจ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ หรื อไม่ เ ป็ น ผู้ กระทํ า การอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า ง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ คคลและมี ผ ลงานก่ อสร้ า ง ประเภทเดี ย วกั น กั บ งาน
ที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท และเป็นผลงานที่
เป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติ บุคคลที่จ ะเข้าเป็น คู่สัญ ญากั บหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดํ าเนินการจั ดซื้ อจัด จ้า ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติ บุคคล หนั ง สือบริ คณห์ ส นธิ บั ญ ชีร ายชื่ อกรรมการผู้จั ดการ ผู้มีอํานาจควบคุ ม และบัญ ชีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
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(3) หลักประกันซองตามข้อ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ องยื่ น ข้ อเสนอตามแบบที่ กํา หนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคาจ้ า ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทํางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนและการจัดแสดงผลงาน จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .................."
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น.
ณ ห้องประชุ ม ชั้ น 4 อาคารคณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41) คณะสถาปั ตยกรรมและ
การออกแบบ
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1)
ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
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รายนั้น ออกจากการเป็น ผู้มีสิท ธิเสนอราคา และมหาวิ ทยาลั ยจะพิ จารณาลงโทษผู้ประสงค์ จะเสนอราคาหรื อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา
ให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่ง พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่ อสื่อสารกั บ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่ มต้น กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ งให้ผู้ มีสิท ธิเ สนอราคาทุกรายที่อยู่ใ น
สถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้ า งด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้า งด้วยวิธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิ กส์ จะต้องเริ่ มต้น ที่
2,012,276.01 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจ้าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.00 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ ง ถัด ๆ ไป ต้ องเสนอลดราคาครั้ งละไม่น้ อยกว่ า 6,000.00 บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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(8) ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ ช นะราคาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้ อ งทํ า การทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก่ อ นถึ ง กํ า หนดวั น เสนอราคาที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จํานวน
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วั นยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้า ง ด้ ว ยวิธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาตั ด สิ น
ด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เท่านั้น
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6.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคาจ้ า ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต่ า งไปจากเงื่ อนไขที่ กํา หนดในเอกสารประกวดราคาจ้ าง ด้ ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 มหาวิ ท ยาลัย ทรงไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิที่ จ ะไม่ รั บ ราคาต่ํ า สุ ด หรื อราคาหนึ่ ง ราคาใด หรื อราคาที่ เ สนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรื อผู้ มีสิท ธิเ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่า เสี ย หายใดๆ มิ ได้ รวมทั้ งมหาวิ ทยาลัย จะพิ จารณายกเลิ กการประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่ได้รั บการคัด เลื อกหรื อไม่ก็ตาม หากมี เหตุที่ เชื่ อได้ว่ า การเสนอราคากระทํา การโดยไม่ สุจ ริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ มีสิ ท ธิ เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ํา สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได้ ว่ าไม่ อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่ น หรื อเป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ มีสิ ท ธิ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 มหาวิ ทยาลัยมี อํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ (ผู้รั บจ้า ง) จะต้ องทําสั ญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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7.1 เงินสด
7.2 เช็ คที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ า ยให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยเป็ น เช็ คลงวั น ที่ ที่ ทํ า สั ญ ญาหรื อก่ อ นหน้ า นั้ น
ไม่เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งโครงเคร่าอลูมิเนียม
- งานติดตั้งกระจกใส
- งานติดตั้งประตูเข้า-ออก
- งานโครงเหล็กสําหรับปิดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสีต
- งานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสีต
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ติดตั้งโครงเคร่าของฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
-

งานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด
งานติดตั้งระบบเสียงแล้วเสร็จทั้งหมด
งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
งานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
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- งานเขียน As.Built แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทําความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ช นะการประกวดราคาจ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ งได้ ทํ า ข้อตกลงเป็ น หนั ง สื อ หรื อ
ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน
และการจัดแสดงผลงาน จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,012,276.01 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย
เจ็ดสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาจ้า ง ด้วยวิธี การทางอิ เล็กทรอนิ กส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้า งจะต้องสั่ งหรือนําสิ่ งของมาเพื่องานจ้า ง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิ ช ยนาวี ภายใน 7 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ รั บ จ้ า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ขายของจากต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ น เอกสารประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ
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(7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง จํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ ท างราชการกํ า หนดดั ง ระบุ ไว้ ใ นข้ อ 7 มหาวิ ท ยาลั ย จะริ บ หลั กประกั น ซองหรื อเรี ย กร้ องจากผู้ ออกหนั ง สื อ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 มหาวิท ยาลั ยสงวนสิ ท ธิ์ ที่จ ะแก้ ไขเพิ่ มเติ มเงื่ อนไขหรื อข้อกํ า หนดในแบบสั ญญาให้เ ป็ น ไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2532 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ งานก่ อ สร้ า ง ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่ อมหาวิ ท ยาลั ย ได้ คัด เลื อกผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายใดให้ เ ป็ น ผู้ รั บ จ้ า งและได้ ต กลงจ้ า งก่ อสร้ า ง
ตามประกาศนี้แล้วผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้ประสงค์จะเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง จํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
13.1 นายช่างวุฒิปวส. (ก่อสร้าง)
13.2 นายช่างวุฒิปวส. (ไฟฟ้า)
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
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ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจาก
วันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ............................
กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ และกําหนดยืนราคา 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ํา
ประกันซอง คือ
วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................ (รวม 60 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่
............................ จนถึงวันที่ ............................
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ํา
แต่ล ะครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคํานวณแล้วมีเศษของ
หลั กหน่ว ยนั บใดๆ ให้ปั ดเศษดัง กล่ าวเป็ นหน่ว ยนั บนั้ น โดยไม่ต้ องมีเ ศษของแต่ล ะหน่ว ยนั บ เพื่ อความชั ดเจน และป้อ งกั น
ความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํานวณ
ร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้กําหนดการเสนอ ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คํานวณร้อยละ 0.2
ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกว่าราคาขั้นต่ําที่กําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคา ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ ายที่เสนอลดแล้ว สํ าหรับกรณี การจัดหาพัส ดุที่หน่ว ยงานที่จะจัดหาพัส ดุ
กําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการ
เสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้
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