เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 33/2560
การจัดซื้อวัสดุส้าหรับใช้ในการผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้้าและซ่อมแซมระบบท่อระบายน้้า จ้านวน 15 รายการ
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลซื้อวัสดุส้าหรับใช้ในการผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้้าและ
ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้้า จ้านวน 15 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
1,000 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 6 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
500 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
600 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 12 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
700 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 100 x 12 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
800 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
300 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
700 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
300 เส้น
เหล็กท่อแป๊บด้า ขนาด  2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร
250 เส้น
(มอก. 104-2533)
10 เหล็กเส้นกลม ขนาด  6 มม. ยาว 10.00 เมตร (มอก. 20-2527)
2,000 เส้น
11 เหล็กเส้นกลม ขนาด  9 มม. ยาว 10.00 เมตร (มอก. 20-2527)
2,000 เส้น
12 เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด  12 มม. ยาว 10 เมตร (มอก. 24-2536)
500 เส้น
13 เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. (ไม่มี มอก.)
40 แผ่น
14 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (มอก. 138-2535)
600 กก.
15 เหล็กแผ่นลายตีนเป็ด ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 3 มม.
20 แผ่น
(มอก.JIS G 3101 SS 400)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้

………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-21. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-1)
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.011)
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
* (3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์เสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้า
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบ กวอ. 011 (ภาคผนวก 23)
(3) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-1)
(6) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตราข้อ 2.6
(7) เอกสารอื่นตามที่ก้าหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)
(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์นี้ และหนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-44.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....90…...วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน …30……วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุส้าหรับใช้ในการผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้้าและซ่อมแซมระบบท่อระบายน้้า จ้านวน 13
รายการ ไปพร้ อมเอกสารส่ วนที่ 1 และเอกสารส่ วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลั กฐานดังกล่ าวนี้
กรุงเทพมหานครจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด้าเนินการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน …3…วัน
* 4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัว อย่างของพัสดุที่เสนอ จ้านวน…-… (หน่วย) เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วกรุงเทพมหานครจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์
จะเสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูล ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูล
ซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 33/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ ในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม War room ชั้น 2 ส้านักการระบายน้้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการด้ า เนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะด้ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-5หรือ ผู้มีสิท ธิเ สนอราคารายนั้น ออกจากการเป็น ผู้ มีสิท ธิเ สนอราคา และกรุง เทพมหานครจะพิ จ ารณา
ลงโทษ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์ จ ะเสนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วั น ประกาศประมู ล ซื้ อ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วันท้าการ นั บ แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนิน การประมูล ด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่้าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยาย
เวลาออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบก้าหนดแล้ว หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติ
ไปอีกครั้งละ 3 นาทีจนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต่้าสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการ
เสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการ
เสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวัน เวลา และสถานที่
เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใด
ๆ ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร
4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 4,896,000.- บาท
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้น
ต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ .…9,000…..บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า...9,000....บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-6(7) ห้ า มผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อ การประมู ล ฯ เสร็จ สิ้ น แล้ ว
จะต้องลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 007 ต่อประธานคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ไ ด้ร ับ คัด เลือ กให้เ ป็น ผู ้ช นะการเสนอราคา ต้อ งรับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ตั้งแต่เวลา 13.45-14.15 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(แบบ กวอ.004) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องท้าการทดลองวิธีการการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งวางหลัก ประกัน ซองพร้อ มกับ การยื่น ซองข้อ เสนอด้า นเทคนิค
จ้านวน 244,800 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้้า
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อ เสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน ให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่ งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (หน่ว ยงาน) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนั งสื อค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยที่ได้รั บอนุ ญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนให้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่้าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4
แล้ว คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายนั้น เว้น แต่เป็น ข้อผิด พลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-7ประมูลซื้อด้ว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้ าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น
6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก้าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญาคณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่ นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
***6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของกรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเ หตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประมู ล ซื้ อ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 กรุงเทพมหานครมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ ช นะการประมูล ซื้อด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (ผู้ค้า ) สามารถส่งมอบสิ่ งของ
ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท้าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ กรุงเทพมหานครอาจจะพิจารณา
จัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท้าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท้าการของทางราชการ หรือกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดัง ระบุ ในข้อ 1.4
หรื อ ในกรณี ที่ หลายหน่ วยงานรวมกั นประมู ลซื้ อด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ ผู้ ชนะการประมู ลซื้ อด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท้าสัญญากับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแต่ละหน่วยงานโดยตรงภายใน....7….วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ....5.....ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้หน่วยงานยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-8(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน) โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท้า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
(3) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ที่ได้รั บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 9 ให้คิดในอัตราร้อยละ…0.20...ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-…ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ก ารได้ดี
ดังเดิมภายใน…..7….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
* 10.1 เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปีของกรุงเทพมหานคร
เงินกู้จาก……........-.........…..และเงินช่วยเหลือจาก………-.………..
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท้ า ได้ ต่ อ เมื่ อ หน่ ว ยงานได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น จากงบประมาณ
ประจ้าปี 2560 ของกรุงเทพมหานคร เงินกู้จาก………-….และเงินช่วยเหลือจาก………-……..แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประมู ล ซื้ อ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ า ผู้ ข ายจะต้ อ งสั่ ง หรื อ น้ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อ ขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-9(3) ในกรณี ที่ ไม่ ปฏิ บั ติ ตาม (1) หรื อ (2) ผู้ ขายจะต้ องรั บผิ ดตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ น เอกสารการประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ
กรุงเทพมหานครแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่กรุงเทพมหานครก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
10.5 กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานกฎหมายและคดี
(ลงชื่อ)…………..………………………
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้้า
ส้านักการระบายน้้า

------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรกตั้งแต่วัน ยื่ นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุ ดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงทีส่ อง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
* ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด้าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ้าเป็น
** ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อหรือจ้างเป็นผู้ลงนาม
*** การใช้ดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่ก้าหนด ข้อ 6.5 หน่วยงานจะต้องใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ
คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

-10ส้าหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ 2.5 – 2.8 เป็นไปตามแนวทาง
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค้านวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่้าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากค้านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่้าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุด
ของการประมูลฯ 155,657,000 บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้ก้าหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 44,567,500 บาท
ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 7,759,000 บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท
ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขั้นต่้าสูงกว่าราคาขั้นต่้าที่ก้าหนดได้ เช่น กรณีก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid)
ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท
ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาตามที่ก้าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
ส้าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่ว ยงานจะจัดหาพัสดุก้าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย
เห็นควรให้หน่วยงานก้าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

………………………………
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

…………………………….
(นายชินทัศ สีรังกา)

