ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร 2 หลัง และ
ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 15 ห้อง
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 มีควำมประสงค์
จะประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ งำนโครงกำรปรับปรุงบ้ำนพักผู้บริหำร 2 หลัง และปรับปรุง
บ้ำนพักพนักงำน 15 ห้อง ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 เลขที่
413 ตำบลปำกแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ราคากลางตั้งไว้ 6,621,000 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 6,587,400 บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หำกปรำกฏว่ำกำรเสนอรำคำก่ อสร้ำง มี รำคำแตกต่ำง หรือไม่แตกต่ำงไปจำกรำคำกลำงที่ ได้
ประกำศไว้ รำคำกลำงดังกล่ำวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตำมรำคำกลำงนั้น ซึ่งผู้ ประสงค์เสนอรำคำจะต้อง
รับผิดชอบในกำรถอดแบบและคำนวณรำคำเอง จะนำรำคำกลำงของทำงรำชกำรมำปฏิเสธควำมรับผิดชอบ หรือ
เรียกร้องค่ำก่อสร้ำงในภำยหลังไม่ได้ โดยขอดูรำยละเอียดรำคำกลำงได้ที่สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำ
สวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 เลขที่ 413 ตำบลปำกแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่นที่
เข้ำเสนอรำคำ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผูใ้ ห้บริกำรตลำดกลำงที่จัดกำร
ประมูล ณ วันประกำศกำรจัดจ้ำง โดยกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำร
อันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่ง ขันรำคำอย่ำงเป็น ธรรมในกำรจัดจ้ ำงโดยกำรประกวดรำคำจ้ำงด้ วยวิธีก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกั น ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงำนก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 3,293,700 บาท (สามล้า นสองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นผลงำนที่ เป็ น
คู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนฯเชื่อถือ และเป็น ผลงานที่มีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ ำงได้ ตรวจรับ งำนงวดสุดท้ ำย จนถึงวัน ยื่นซองเอกสำรประกวดรำคำ โดยมี ห นั งสื อรับ รองผลงำนจำก
หน่วยงำนคู่สัญญำ
/6. ผู้ประสงค์...

-2๖. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นคู่สัญญำกั บทำงรำชกำร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำร
รับ จ่ ำยของโครงกำรที่ บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลเป็ น คู่ สั ญ ญำกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำร
รับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเข้ำเป็นคู่สัญ ญำต้องไม่ อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญ ชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเข้ำเป็นคู่สัญ ญำกั บหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๖.๓ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
ก ำหนดดูส ถำนที่ ก่ อ สร้ำง ให้ผู้ ซื้อ แบบและรำยกำรไปดูส ถำนที่ ก่ อ สร้ำงด้วยตนเองในวัน ที่
24 ธันวำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 10.00 – 11.00 น. โดยถือว่ำผู้ซื้อแบบและรำยกำรทรำบสถำนที่ ตลอดจน
อุปสรรคและปัญหำต่ำงๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหำในเวลำทำงำนจะนำมำอ้ำงให้พ้นควำมผิดต่อสำนักงำนฯ
ไม่ได้
กำหนดยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มกรำคม 2559
ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัด
นครศรีธรรมรำช เขต 2 ตำบลปำกแพรก อำเภอทุ่ง สง จังหวัด นครศรีธ รรมรำช และจะแจ้งผลกำรคัดเลือก
เบื้องต้นให้ผู้เสนอรำคำแต่ละรำยทรำบทำงไปรษณีย์ตอบรับ
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซอง พร้อมกับยื่นเอกสำรกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 329,370 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)กำหนด
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน 240 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่สำนักงำนฯ ระบุ
ให้เริ่มทำงำนตำมหนังสือแจ้งเริ่มงำน
กำหนดวันประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกรำคม 2559
ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึงเวลำ 10.30 น. ณ สำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท ทุ่งสง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ แบบและเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในรำคำ
ชุดละ 2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน) ได้ที่สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช
เขต 2 เลขที่ 413 ตำบลปำกแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที่ 15 ธันวำคม ๒๕๕8
ถึง วันที่ 23 ธันวำคม ๒๕๕8 ตั้งแต่ เวลำ 09.00 น. – 15.00 น. หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ ห มำยเลข
0-7541-1043 แผนกธุ ร กำรและพั ส ดุ ในวั น และเวลำรำชกำร หรือ ตรวจสอบข้ อ มู ล ทำงเว็ บ ไซต์ ข อง
กรมบัญชีกลำง www.gprocurement.go.th และ www.rubber.co.th
ประกำศ ณ วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นำยพูลสุข อุเทนพันธ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2
ปฏิบัติงำนในกิจกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/๒๕๕9
โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร 2 หลัง และปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 15 ห้อง
ตามประกาศ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 2
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
----------------------------------------ส ำนั ก งำนกองทุ นสงเครำะห์ ก ำรท ำสวนยำงจั งหวัด นครศรี ธรรมรำช เขต 2 ซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ยกว่ ำ
“ส ำนักงำนฯ” มี ควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงโครงกำรปรับ ปรุง บ้ำนพัก ผู้บ ริห ำร จ ำนวน 2 หลัง และ
ปรับปรุงบ้ำนพักพนักงำน จำนวน 15 ห้อง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำ
สวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 เลขที่ 413 ตำบลปำกแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูป รำยกำรละเอียด รำยกำรประกอบแบบ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ
๑.๔ หนังสือแสดงเงือ่ นไขกำรซือ้ และกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญำจ้ำง
๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญำ
(๓) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
(4) หลักประกันผลงำน
๑.๗ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๘ บทนิยำม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มสี ิทธิเสนอรำคำที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๑๐ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ. (Bill of Quantities)
(รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้รู้ข้อมูลได้เท่ำ
เทียมกัน และเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้)
๑.๑๑ แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
๑.๑๒ แบบหนังสือรับรองของช่ำงประจำโครงกำร
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
/๒.2 ผู้ประสงค์...

-๒๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น
ที่เข้ำเสนอรำคำ และไม่เป็นผู้มีผ ลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริก ำรตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศกำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.8
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักงำน
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำง ประเภทเดียวกันกับงำนที่
ประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๓,๒๙๓,๗๐๐.๐๐ บำท และเป็นผลงำนที่
เป็ น คู่ สั ญ ญำโดยตรงกั บ ส่ ว นรำชกำร หน่ วยงำนตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยระเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรส่ วนท้ อ งถิ่ น
รัฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงำนเอกชนที่ ส ำนั ก งำนเชื่ อ ถื อ และเป็ น ผลงำนที่ มี อ ำยุ ไม่ เกิ น 3 ปี นั บ จ ำกวั น ที่
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย จนถึงวันยื่นซองเอกสำรประกวดรำคำ โดยมีหนังสือรับรอง
ผลงำนจำกหน่วยงำนคู่สัญญำ
๒.7 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นคู่สัญญำกับทำงรำชกำร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำร
รับ จ่ ำยของโครงกำรที่ บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลเป็ น คู่ สั ญ ญำกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำร
รับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๗.๑ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้ำเป็นคู่สญ
ั ญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สญ
ั ญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๗.๓ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึง่ มี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สญ
ั ญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(๑.๑) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผูจ้ ัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๑.๒ ) บริ ษั ท จ ำกั ด ห รื อ บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
/(3) ในกรณี...

-๓–
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ
ให้ยื่นสำเนำสัญญำของกำรร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใด
เป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(3) เอกสำรต่ำงๆ
(3.๑) สำเนำใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพำณิชย์
(3.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.๒๐)
(3.๓) ส ำเนำใบเสร็จรับ เงินค่ำซื้อแบบและเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(3.๔) หนังสือรับรองของวิศวกรโยธำเป็นผู้ควบคุมงำนโครงกำร พร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมตำม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
(3.๕) หนังสือรับรองของช่ำงประจำโครงกำร พร้อมสำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
(3.๖) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำร ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นำม พร้อมประทับตรำ(ถ้ำมี)
(๒) หนังสือมอบอำนำจซึง่ ปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นทำกำรแทน
(๓) หลักประกันซองตำมข้อ ๕
(๔) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๕) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง(หรือใบแจ้งปริมำณงำน)
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคาโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วย
วิธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ และหนั ง สื อ แสดงเงื่อ นไขกำรซื้ อ และกำรจ้ ำ งด้ ว ยวิ ธีก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยไม่ มี เงื่อ นไขใดๆ ทั้ งสิ้น และจะต้อ งกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ งลงลำยมื อชื่อของผู้ ป ระสงค์
จะเสนอรำคำให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐วัน นับแต่วันยืนยันรำคำสุดท้ำย
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้
และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำที่ จะจ้ำงให้
แล้วเสร็จ ไม่เกิน 240 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่สำนักงำนฯระบุให้เริ่มงำน
๔.๕ ก่อ นยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอรำคำ
ควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมด และควรไป
ตรวจสอบดูสภำพสถำนที่ก่อสร้ำงด้วยตนเองตำมแผนที่แสดงผังบริเวณที่ กำหนดไว้ในแบบรำยละเอียดก่อสร้ำง
/และรำยกำร...

-4และรำยกำรประกอบแบบเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงำนฯ จะถือว่ำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้ไปตรวจดูและทรำบรำยละเอียดของสถำนที่
ก่อสร้ำงโดยครบถ้วน ตลอดจนทรำบอุปสรรคปัญหำต่ำงๆ และยอมรับสภำพรำยละเอียดของพื้นที่บริเวณก่อสร้ำง
แล้ว ดังนั้น เมื่อมีอุปสรรคและปัญหำในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะนำมำเป็นเหตุอ้ำงใน
กำรขอเพิ่มค่ำใช้จ่ำย หรือควำมพ้นผิดต่อสำนักงำนฯไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๖ ผู ้ป ระสงค์จ ะ เสนอรำคำจะต้อ งยื ่น เอกสำรประกวดรำคำจ้ำ งด้ว ยวิธ ีก ำรท ำง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ จ่ำหน้ำซองถึง ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำตำมโครงกำร โดยระบุไว้ที ่ห น้ำซองว่ำ
“เอกสำรประกวดรำคำตำมเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีก ำรทำงอิเล็กทรอนิก ส์ เลขที่ E1/2559 ” ยื่น
ต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำตำมโครงกำร ในวันที่ 5 มกรำคม 2559 ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลำ
๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 ตำบล
ปำกแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำแต่ล ะรำยว่ำ เป็ นผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอรำคำที่ มี ผ ลประโยชน์ร่วมกั นกั บ
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำง ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตำมข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้เสนอรำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตน ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด
ที่มีหลักฐำนว่ำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรับทรำบแล้ว
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ว่ำมีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั้น ออกจำกกำร
เป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำ และสำนักงำนฯจะพิจำรณำลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำดังกล่ำว
เป็นผู้ทิ้งงำน
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผำ่ นกำรคัดเลือกเบือ้ งต้น เพรำะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำกับ ผู้ให้บริก ำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศจัดจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิคอำจอุท ธรณ์คำสั่ง ดัง กล่ำวต่อ หัวหน้ำหน่วยงำนที่
จัดหำพัส ดุภ ำยใน ๓ วัน นับ แต่วันที่ ไ ด้รับ แจ้ง จำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้ำ
หน่วยงำนที่จัดหำให้ถือเป็นที่สุด
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำว่ำ กระบวนกำรเสนอรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อำจดำเนินกำรต่อไปให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ คณะกรรมกำร
ประกวดรำคำ จะสั่งพั กกระบวนกำรเสนอรำคำ โดยมิ ให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอรำคำพบปะหรือติดต่อสื่อสำรกั บ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนกำรเสนอรำคำต่อไป จำกขั้นตอนที่ค้ำงอยู่ภำยในเวลำ
/ของกำรเสนอรำคำ...
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ภำยในวันเดีย วกั น เว้นแต่ค ณะกรรมกำรประกวดรำคำเห็นว่ำกระบวนกำรเสนอรำคำจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ำย
หรือข้อขัดข้อ งไม่ อ ำจแก้ ไขได้ ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำจะสั่ง ยกเลิก กระบวนกำรเสนอรำคำ และ
กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนกำรเสนอรำคำใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอรำคำทุกรำยที่อยู่
ในสถำนที่นั้นทรำบ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำสงวนสิทธิ์ในกำรตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ ระหว่ำงกำรประกวด
รำคำฯ เพื่อให้กำรประกวดรำคำฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมำพร้อมกับซองข้อเสนอทำงเทคนิค
(๒) รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
6,621,000 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(๓) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มี สิท ธิเสนอรำคำหรือผู้แทน จะต้องมำลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอ
รำคำตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่มำลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้ำสู่ระบบ
(๖) ผู้มี สิท ธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินกำรเสนอรำคำ โดย
รำคำที่เสนอในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่ำรำคำสูงสุดในกำรประกวดรำคำฯ
และจะต้องเสนอลดรำคำขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ 10,๐๐๐.- บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) จำก
รำคำสู งสุ ดในกำรประกวดรำคำฯ และกำรเสนอลดรำคำครั้ง ถัด ๆไป ต้อ งเสนอลดรำคำครั้ง ละไม่ น้ อ ยกว่ ำ
10,๐๐๐.- บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) จำกรำคำครั้งสุดท้ำยที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ำมผู้มีสิท ธิเสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ และเมื่อกำรประกวดรำคำฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันรำคำต่อผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ รำคำที่ยืนยันจะต้องตรงกับรำคำที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรำคำ ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
ให้บริกำรเสนอรำคำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทรำบใน
วันเสนอรำคำ
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมำเสนอรำคำในวันที่ 13 มกรำคม 2559 ตั้งแต่เวลำ
09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมำยตำมแบบแจ้งวัน เวลำ และสถำนที่กำรเสนอรำคำ (บก. ๐๐๕) ให้
ทรำบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซอง พร้อมกับกำรยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค
จานวน 329,370- บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
โดยใช้หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอรำคำทำงด้ำนเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ สำนักงำนฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค
หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
/5.3 หนังสือค้ำประกัน...
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๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ ประกอบ
กิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกั นดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันซองตำมข้อนี้ สำนักงำนฯจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกัน ภำยใน
๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ ได้พิ จำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่ คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำ
ต่ำสุด และจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิจะเสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงำนฯ จะพิจำรณำตัดสินด้วยรำคำรวม
๖.๒ หำกผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูก ต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอ
รำคำไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิด หลงเพี ยงเล็กน้อย หรือผิด พลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรกำรจัดจ้ำงโดยกำร
ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็ นว่ำ
จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนฯ เท่ำนั้น
๖.๓ สำนักงำนฯ สงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีก ำรทำงอิเล็กทรอนิก ส์ของ
สำนักงำนฯ
(๒) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น
๖.๔ ในกำรตัด สิน กำรประกวดรำคำจ้ำ งด้ว ยวิธีก ำรทำงอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ในกำรท ำสั ญ ญำ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีก ำรทำงอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ส ำนัก งำนฯ มี สิท ธิให้ ผู้เ สนอรำคำชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภำพฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้สำนักงำนฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
รำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สำนักงำนฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอำจพิจำรณำเลือ กจ้ำงในจำนวนหรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำร
ประกวดรำคำจ้ ำ งด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยไม่ พิ จ ำรณำจั ด จ้ ำ งเลยก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ำรณำ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนฯเป็นเด็ดขำด ผู้ประสงค์จะ
เสนอรำคำ หรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนฯ จะพิจำรณำยกเลิกกำร
ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำเป็นผูท้ ิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้สิทธิเสนอ
รำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอ
รำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
/ ในกรณี...

-๗ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำน
ตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีก ำรทำงอิเ ล็กทรอนิก ส์ หรือ สำนัก งำนฯ จะให้ผู้มีสิท ธิ
เสนอรำคำนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ มีสิทธิเสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมกำรประกวด
รำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์อย่ำงมีคุณภำพ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนฯ
มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ ปรำกฏข้อเท็จ จริงภำยหลัง จำกกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเ ล็กทรอนิก ส์
ว่ำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอรำคำ
รำยอื่น หรือ เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่ำงผู้มี สิทธิ เสนอรำคำกั บ ผู้ให้บ ริก ำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิก ส์
ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มสี ิทธิเสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๘ สำนักงำนฯ มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้ มีสิทธิเสนอรำคำที่มี
สิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว และสำนักงำนฯจะพิจำรณำลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบ
สัญ ญำ ดังระบุในข้อ ๑.๕ กั บ สำนัก งำนฯภำยใน 7 วัน นับ ถัดจำกวันที่ ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลัก ประกั น
สัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับ ร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
สำนักงำนฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ ค ที่ ธ นำคำรสั่ ง จ่ ำยให้ แ ก่ ส ำนั ก งำนฯ โดยเป็ น เช็ค ลงวั น ที่ ที่ ท ำสั ญ ญำ หรือ ก่ อ นหน้ ำนั้ น
ไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกั นนี้จะคืนให้โดยไม่ มี ดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพัน ตำม
สัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนฯ จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๕ ของค่ำจ้ำง เมือ่ ผู้รบั จ้ำงได้ปฏิบัติงำน รื้อซ่อมและ
เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคำทัง้ หมด ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ขูดล้ำงผนังเดิม,
รื้อฝ้ำเพดำนเก่ำ, รื้อประตูหน้ำต่ำงมุง้ ลวด, รื้อระบบไฟฟ้ำ, รื้อฝ้ำห้องนอนชั้น ๒ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ฉำบหน้ำปูนเก่ำ,
ติดตั้งฝ้ำเพดำน, ติดตั้งประตูหน้ำต่ำง มุง้ ลวด, ทำควำมสะอำดเหล็กดัดประตู+หน้ำต่ำง พร้อมทำสีใหม่ทั้งหมด
ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมทั้งหมด, ซ่อมเปลี่ยนฝ้ำห้องนอนชั้น ๒, ซ่อมเปลี่ยนตงไม้พื้นชั้น ๒ ให้แล้วเสร็จภำยใน
๙๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมือ่ ผู้รบั จ้ำงได้ปฏิบัติงำน ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
ใหม่ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
/งวดสุดท้ำย

-8งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนติดตั้งกันสำด
Metal sheet ด้ำนหน้ำ ,ขัดพื้นไม้เดิมและลงน้ำยำเคลือบเงำ ทำสีอำคำรทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ
รวมทั้งทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑.๕ จะกำหนดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ
สัญ ญำจ้ำง ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่ เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำไม่ น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำนฯได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซม
แก้ ไขให้ใช้ก ำรได้ดีดัง เดิม ภำยใน ๗ วัน นับ ถัดจำกวันที่ ได้รับ แจ้งควำมชำรุดบกพร่อง ซึ่งถ้ำหำกผู้รับ จ้ำงไม่
ดำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว สำนักงำนฯมีสิทธิให้ผู้อื่นดำเนินกำรซ่อมแซม
แก้ไขแทน โดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งหมด
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มี สิท ธิ เสนอรำคำมี สิท ธิเสนอขอรับ เงินล่วงหน้ำในอัตรำไม่ เกิ นร้อยละ ๑๕ ของรำคำค่ำจ้ำง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑๑.๑ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำ เป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน
ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) ให้แก่สำนักงำนฯก่อนกำรรับชำระเงินล่วงหน้ำนั้น
๑๑.๒ จะต้องจัดทำแผนงำนก่อสร้ำงและแผนกำรใช้จ่ำยเงินเบิกล่วงหน้ำเสนอสำนักงำนฯ เพื่อ
พิจำรณำในกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำให้แก่ผู้รับจ้ำง สำนักงำนฯจะหักเงินค่ำจ้ำงในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ ของ
เงินค่ำจ้ำงในแต่ละงวด ยกเว้นงวดสุดท้ำยจะหักคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดของเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำทั้ง หมด และผู้ว่ำจ้ำง
จะคืนหลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงหน้ำให้แก่ผู้รบั จ้ำง ทั้งนี้ จนกว่ำจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตำมจำนวนเงินค่ำจ้ำง
ล่วงหน้ำที่ผู้รับจ้ำงได้รับไปแล้ว
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 กำรลงนำมใน
สัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงำนฯ ได้รับอนุมัติกำรจัดสรรเงินจำกสำนัก งำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
แล้วเท่ ำนั้ น ซึ่ง ส ำนัก งำนฯ สำมำรถยกเลิก กำรประกวดรำคำจ้ำงได้ หำกไม่ ได้รับ อนุมั ติ ก ำรจัดสรรเงินจำก
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
รำคำกลำงของงำนจ้ำงปรับปรุงบ้ำนพักผู้บริหำร 2 หลัง และปรับปรุงบ้ำนพักพนักงำน 15 ห้อง
ณ สำนักงำนกองทุ นสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัด นครศรีธรรมรำช เขต 2 ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,621,000บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๑๒.๒ เมื่อสำนักงำนฯได้คัดเลือกผู้มีสทิ ธิเสนอรำคำรำยใดให้เป็นผูร้ ับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมกำร
ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำง
/ดังกล่ำว...

-9ดัง กล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถ
ให้บริกำรรับขนได้ตำมที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำง
จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำภำยใน ๗ วัน นับ
ถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่ของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่ มีสิทธิเช่นเดียวกั บเรือ ไทย จำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ ไม่ ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับ จ้ำงจะต้องรับ ผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี
๑๒.๓ ผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำซึ่งได้ยื่นเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็ก ทรอนิก ส์ต่อ
สำนักงำนฯแล้ว จะถอนตัวออกจำกกำรประกวดรำคำฯ มิได้ และเมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำ
แล้ว ต้องเข้ำร่วมเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้นสำนักงำนฯจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหำทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้
ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งอำจพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนได้ หำกมีพฤติกรรมเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งสำนักงำนฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลง ภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
ซองทั นที และอำจพิ จำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจ ำรณำให้เป็นผู้ทิ้ งงำน ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
๑๒.๕ สำนักงำนฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงือ่ นไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมำใช้ในกรณีที่ค่ำงำน
ก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำร เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงำนก่อสร้ำง สูตร และวิธีกำรคำนวณตำมข้อ ๑.๗
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนฯได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสำนักงำนฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำม
ประกำศนี้แล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำน
กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน หรือสถำบันของทำง
รำชกำรอื่น หรือ สถำบัน ของเอกชนที่ ท ำงรำชกำรรับ รอง หรือผู้มี วุฒิ บัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสำขำ
ช่ำง จำนวนอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้
/14.1 วิศวกร...

-10๑๔.๑ วิศวกรประจำโครงกำร สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
๑๔.๒ ช่ำงประจำโครงกำร วุฒิไม่ต่ำกว่ำ ปวช. สำขำช่ำงโยธำ หรือช่ำงก่อสร้ำง หรือสำรวจ
๑๕. การปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง
๑๕.๑ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งแผนงำนกำรก่อสร้ำง (WORK SCHEDULE) รับรองโดยวิศวกรโยธำผู้
ได้รับใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่ำสำมัญวิศวกร และแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวมทั้งแต่งตั้ง
บุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรก่อสร้ำง และส่งบัญชีแสดงเครื่องจักรกล โดยแผนงำนที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนกำร
ท ำงำน ก ำหนดเวลำที่ ต้อ งใช้ในกำรท ำงำนให้ แล้วเสร็จ และเสนอโดยผู้มี อำนำจพร้อมลงนำมป ระทั บ ตรำให้
สำนักงำนฯ เห็นชอบภำยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงำนฯระบุให้เริ่มทำงำนตำมหนังสือแจ้งเริ่มงำน
๑๕.๒ ผู้รบั จ้ำงจะต้องมีเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อยประกอบด้วย
(๑) วิศวกรโครงกำรที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ป ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำ
วิศวกรรมโยธำ ตำม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๑ นำย
(๒) ช่ำงประจำโครงกำรวุฒิไม่ต่ำกว่ำ ปวช. หรือ ปวส. สำขำโยธำ ก่อสร้ำง หรือสำรวจ
จำนวน ๑ นำย
๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาป้ายโครงการนี้
ตำมรำยละเอียดข้อกำหนดตำมหนัง สือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๓๒
ลงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๓๕ โดยติดตั้งไว้ ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
๑๗. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รำยละเอียดและเงื่อนไขเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ นี้
มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกำศกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และสัญญำจ้ำงด้วย

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2
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- ๑1หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ หมำยถึง ผู้ขำยหรือผูร้ ับจ้ำงที่เข้ำรับกำรคัดเลือกจำกหน่วยงำนทีจ่ ะจัดหำพัสดุ
เพื่อเป็นผูม้ ีสทิ ธิเสนอรำคำ
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำ หมำยถึง ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรนับ ระยะเวลำค้ำประกันซองตำมข้อ ๕ ให้ห น่วยงำนจัดหำพัส ดุนับ เป็น ๒ ช่วงเวลำติดต่อกั น คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคจนถึงวันยืนยันรำคำสุดท้ำย (วันเสนอรำคำ) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจำกวันยืนยันรำคำสุดท้ำยจนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ ตัวอย่ำงเช่น กำหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค วันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๔๙ กำหนดวันเสนอรำคำวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๔๙ และกำหนด
ยืนรำคำ ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันรำคำสุดท้ ำย กำรนับ ระยะเวลำค้ำประกันซองคือ วันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๔๙
จนถึงวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่ ๒ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐
พฤษภำคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลำกำรนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๔๙
จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๔๙

