ร่ างเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่

๒/๒๕๕๖

ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างบ้ านพักนักเรียน แบบกรมอาชีวศึกษา ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ โรงเรียนบ้ านบนนา
ลงวันที่ ๒/๒๕๕๖
......................................................
โรงเรี ยนบ้านบนนา ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรี ยน แบบกรมอาชีวศึกษา ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรี ยนบ้านบนนา โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
๑.๔ หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สู ตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ น
ผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่
เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่า งเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณ สมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
๒.๖ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๒.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงิน
สดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ี
อานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนา
หนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัญชีธนาคาร
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(๖) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืน่ ข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคาผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็ จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากกรมให้เริ่ มทางาน
๔.๕ ก่อนยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืน่ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรี ยน แบบกรมอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสาร
ประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .........." ยืน่ ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่
............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ โรงเรี ยนบ้านบนนา
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผู ้

ให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับ หรื อวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่ านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จดั หาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จดั หาให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจ
ดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่คา้ งอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ยงั เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่าย หรื อข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่ มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกรายที่อยูใ่ นสถานที่น้ นั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่ นมาพร้อมกับซอง
ข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่ มต้นที่ ๑,๑๙๑,๐๐๐.๐๐บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๔) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ
๒,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ ยกว่า

๒,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(๘) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ น ผูช้ นะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตาม
แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืน
ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรื อก่อ นหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของ
ทางราชการ
๕.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และ
ประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาใน
เบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่คดั เลือกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่าสุ ดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อ
เมื่อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ ี กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน
ตามข้อ ๓ หรื อยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่
รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๖.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ
หรื อมีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิ นการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรื อกรม มี
สิ ทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิ ทธิ ที่จะไม่รับ
ราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างใน
จานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ กการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่ อบุคคลธรรมดา หรื อนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาหรื อกรมจะให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูม้ ี สิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงาน
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของ
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายอื่นหรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
๗. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง)จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับกรม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ๐.๕ของราคาค่าจ้างที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ก รมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และ
ประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทาสาเร็ จจริ ง ตามราคาต่อหน่วยที่กาหนดไว้ในใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
นอกจากในกรณี ต่อไปนี้
(๑) เมื่อปริ มาณงานที่ทาเสร็ จจริ งในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิ บ) ของ
ปริ มาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อใบแจ้งปริ มาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิ บ) ของราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา
(๒) เมื่อปริ มาณงานที่ทาสาเร็ จจริ งในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิ บ) ของปริ มาณงานที่กาหนด ไว้ในสัญญาหรื อใบแจ้ง
ปริ มาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิ บสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริ มาณงานที่ทาเสร็ จจริ งน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิ บห้า) ของปริ มาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อ ใบแจ้งปริ มาณงานและ
ราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็ นค่า overhead และ mobilization สาหรับงานรายการนั้น ในอัตรา
ร้อยละ ๑๗ (สิ บเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริ มาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริ มาณงานที่ทาเสร็ จจริ ง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรื อหักลดเงินในแต่ละกรณี ดงั กล่าวข้างต้น ในงวดสุ ดท้ายของการจ่ายเงิน หรื อ ก่อนงวดสุ ดท้ายของการ
จ่ายเงินตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู ้ ับจ้างเป็ นรายเดือนตามเนื้องานที่ทาเสร็ จจริ ง เมื่อกรมหรื อเจ้าหน้าที่ของกรมได้ ทาการตรวจสอบผลงาน
ที่ทาเสร็ จแล้วและปรากฏว่าเป็ นที่พอใจตรงตามข้อกาหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสื อรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้
แก่ผรู ้ ับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุ ดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็ จทุกประการ
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับ
มอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง

๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก เงิน งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรี ยน แบบกรมอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๑,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทาง
เรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อขายของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่ น
หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยนื่ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อกรมฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการ
ประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรมจะริ บหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จดั หา
ทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑๑.๔ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งกรม ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗
กรมจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้า
มี)
๑๒. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณี ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดย
วิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒
เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔

สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่กรม
ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
หมายเหตุ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา หมายถึง ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จดั หาพัสดุนบั เป็ น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วนั ยืน่ ซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุ ดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันยืนยัน
ราคาสุ ดท้าย จนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วัน ที่ ............................ กาหนดวัน
เสนอราคาวันที่ ............................ และกาหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่
............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ ............................ จนถึงวันที่
............................ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วนั ที่ ............................ จนถึงวันที่
............................
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ
๐.๒ ของราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษ
ดังกล่าวเป็ นหน่วยนับนั้น โดยไม่ตอ้ งมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้ องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่า
แต่ละครั้ง เช่น กรณี ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่า
ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสู ง
กว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณี กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้ สนอราคา
สามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจาก
ราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณี การจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคา
ต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้
โรงเรี ยนบ้านบนนา

