ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 9 ตําบลบานทําเนียบ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบมีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูที่ 9 ตําบลบานทําเนียบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เป(นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป(นนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสราง
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมเป(นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเป(นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคา
ไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. เป(นผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ
๕. ไมเป(นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทําเนียบ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป(นผูกระทําการอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป(นธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเป(นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป(นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเป(นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญา
อาจจายเป(นเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตัง้ แตเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ซอยนอมจิตร หมู
๙ ตําบลบานทําเนียบ และกําหนดรับฟUงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เป(น
ตนไป
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต
เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ สถานที่กลางศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ ที่วาการอําเภอคีรีรัฐนิคม และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา 10.30 น. เป(นตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ไดที่ กอง
คลัง อบต.บานทําเนียบ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.bantumneab.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๙๕-๓๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมชาย ไชยยศ)
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ รักษาราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ

เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E -๒/๒๕๖๐
ประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ ๙ ตําบลบานทําเนียบ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
......................................................
องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" มีความ
ประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ ๙ ตําบลบานทําเนียบ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ ซอยนอมจิตร หมู ๙ ตําบลบานทําเนียบ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๙ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป(นการเปjดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป(นผูมีอาชีพรับจางงานที่ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป(นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป(นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป(นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป(นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือตองไมเป(นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป(นผูกระทําการอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(น
ธรรม ตามขอ ๑.๘

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป(นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบล
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป(นนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท และเป(นผลงานที่
เป(นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป(นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป(นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป(นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการ
บริหารสวนตําบลบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป(นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป(น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป(นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่ หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป(นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป(นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเป(นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป(นผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเป(นผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝnายใดเป(นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝnายใดเป(นนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาในทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นาม พรอมประทับตรา(ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปjดอากรแสตมปoตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๒๕๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม
เกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลให
เริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ
หมูที่ ๙ ตําบลบานทําเนียบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E -๒/๒๕๖๐" ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา 11.00 น. ถึง
เวลา 11.30 น. ณ สถานที่กลางศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ ที่วาการอําเภอคีรีรัฐนิคม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเป(นผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเป(นผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม
ขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ
ตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป(นธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป(นผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเป(นผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเป(นผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเป(นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เป(นผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม หรือเป(นผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่
จัดหาใหถือเป(นที่สุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่
นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป(นผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน
ที่ ๒,๗๗๑,๐๐๐.๐๐บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเป(นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเป(นผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต
เวลา ๑๔.๔๐น. เป(นตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให
ทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน ๑๓๘,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป(นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เป(นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป(นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลเทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
องคการบริหารสวนตําบล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เป(นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเป(นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเป(น
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวน
ตําบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเป(นผูทิ้ง
งาน ไมวาจะเป(นผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป(นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป(น
ตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป(นที่รับฟUงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเป(นผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย
อื่นหรือเป(นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเป(นผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป(นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม ตามขอ ๑.๘ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป(นผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเป(นจํานวนเงินเทากับรอยละ๕ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป(นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป(น ๑ งวด ดังนี้
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจางในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเป(นหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปy ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับ
จางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําปy พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จาก เงินงบประมาณประจําปy พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ ๙
ตําบลบานทําเนียบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เป(น

เงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๑,๐๐๐.๐๐ (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป(นผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป(นผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองคการบริหารสวนตําบลเจา
ทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเป(นของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป(นของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
องคการบริหารสวนตําบลฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป(นผูมี
สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด
ใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป(นผูทิ้งงาน
ได หากมีพฤติกรรมเป(นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเป(นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เป(นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. มาตรฐานฝNมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป(นผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูประสงคจะเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให
เขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
ชางโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด

หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป(นผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ ใหเป(นผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเป(น ๒ ชวงเวลาติดตอกัน
คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน
กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ และกําหนดยืนราคา ๒๕๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง
คือ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแต
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ (รวม ๒๕๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกัน
ซอง คือ ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก
คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปUดเศษดังกลาวเป(นหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ
เพื่อความชัดเจน และป}องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท
คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้ง
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณี
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาใน
ลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา
รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนียบ
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

