เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รฟท.อ./๖๐๐๐๑๑
การซื้อขยายข่ายวิทยุสื่อสาร จานวน ๕๐ เครื่อง ในบริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารสถานี
รถไฟฟ้าทั้ง ๘ สถานี(สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคาแหง สถานี
หัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ) และทีอ่ าคาร Mainwork
Shop และ Infrawork Shop ในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบารุงคลองตัน
ตามประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
ลงวันที…่ …………………………
----------------------------------------ตามที่การรถไฟแห่ งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า รฟฟท.
มีความประสงค์จะประกวดราคาการซื้อขยายข่ายวิทยุสื่อสาร จานวน ๕๐ เครื่อง ในบริเวณพื้นที่ให้บริการ
ผู้โดยสารสถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ สถานี(สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคาแหง สถานี
หัวหมาก สถานี บ้ านทับ ช้าง สถานีล าดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ) และที่อาคาร Mainwork Shop และ
Infrawork Shop ในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบารุงคลองตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ ข้อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference)
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

-๑-

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเฉพาะของสินค้า
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นผู้มีอาชีพ
ขาย/รับจ้างงานดังกล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็ นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
บริ ษั ท รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จ ากั ด และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ และในกรณีที่ผู้
เข้าประกวดราคารายใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่ อนไขดังกล่าว คณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เข้าประกวดราคาได้
๒.๖ บุคคลหรือนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญ ชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถู กต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญหรือห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด ให้ ยื่ นส าเนาหนั งสื อรับรองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ทจ ากั ดหรือบริษั ทมหาชนจ ากั ด ให้ ยื่นส าเนาหนั งสื อรับรองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคล สาเนาหนั งสือบริคณห์ส นธิ บั ญชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญ ชีผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-๒-

(๒) ในกรณี ผู้ ป ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุ คคลธรรมดาหรือคณะบุ คคลที่ มิใช่นิ ติบุ คคล
ให้ ยื่ น ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้ อ ตกลงที่ แ สดงถึ ง การเข้ า เป็ น หุ้ น ส่ ว น (ถ้ า มี )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาเป็ น ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาร่ว มกั น ในฐานะเป็ น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี ที่
ผู้ เข้ า ร่ ว มค้ า ฝ่ า ยใดเป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มิ ใช่ สั ญ ชาติ ไทย ก็ ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู้ ร่ ว มค้ า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ และ/หรือ ส าเนาใบทะเบี ยนภาษี มูล ค่าเพิ่ ม (ภ.พ.๒๐)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer) หรือโรงงานผู้ผลิต ดังนี้
(๑.๑) กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรง ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
(Manufacturer) หรือโรงงานผู้ผลิตให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจาหน่าย
(๑.๒) กรณีผู้เสนอราคามิได้เป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรง ให้แนบหนังสือรับรองจาก
ผู้แทนจาหน่ายให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจาหน่าย ตามข้อ (๑.๑)
(๒) หนั งสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้ วยวิธีก ารทางอิเล็ ก ทรอนิก ส์ โดยต้อ ง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนั งสื อมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
(๗) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเฉพาะของสินค้า ตามข้อ ๑.๘
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องยื่ นข้ อเสนอตามแบบที่ ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้ อ
ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้ างด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ นี้
โดยไม่ มี เงื่ อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถู กต้ องครบถ้ วน ลงลายมื อชื่ อของผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ ป ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดาเนินงานและส่งมอบอุปกรณ์พร้อมทดลองการใช้งานและจัด
อบรมให้แก่พนักงาน พร้อมส่งมอบเอกสารคู่มือการฝึกอบรมและอุปกรณ์ตาม ข้อกาหนดขอบเขตงาน (Terms
of Reference) ข้อ ๔. ให้ครบถ้วน เสร็จสิ้นพร้อมใช้งานภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ณ บริษัท
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
-๓-

๔.๔ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ รฟฟท. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อ ง
โดยผู้มีอานาจทานิ ติกรรมแทนนิติบุ คคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดส่งเครื่องตัวอย่างสาหรับทดสอบการใช้งานอย่างน้อย ๑ ชุด
พร้อมแสดงหลักฐานผลการทดสอบรับรองเครื่องตัวอย่าง(Type Approve)จากสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)โดยส่งมอบเครื่องตัวอย่างในวันที่ยื่น
ซ อ งเส น อ ราค า เพื่ อ ใช้ ใน ก ารต รว จ ท ด ล อ งห รื อ ป ระก อ บ ก ารพิ จ ารณ าแ ล ะ ห รื อ ป ระ ก อ บ
สัญ ญา ทั้งนี้ รฟฟท. จะไม่รับ ผิ ดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัว อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่ เหลื อ
หรือไม่ใช้แล้ว รฟฟท. จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๖ ก่ อนยื่ นเอกสารประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เลขที่ รฟท.อ./๖๐๐๐๑๑ ” ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……………………………..……..…ตั้งแต่เวลา………………….…..น.
ถึงเวลา…………………..…….น. ณ ห้องประชุม D302 ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบารุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลายื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้ มี ผ ล ป ระ โย ช น์ ร่ ว ม กั น ระ ห ว่ า ง ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์
ตามข้ อ ๑.๖ (๑) ณ วั นประกาศประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้ อมทั้ งตรวจสอบ
ข้ อเสนอตาม ข้ อ ๓.๒ และแจ้ งผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิ จารณาเฉพาะของตน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคา ก่ อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาด้ วยวิ ธี การ
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า มี ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคา กระท าการอั นเป็ นการขั ดขวาง
การแข่ งขั นราคาอย่ างเป็ นธรรมตาม ข้ อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตั ดรายชื่ อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
หรื อผู้ มีสิ ท ธิ เสนอราคารายนั้ น ออกจากการเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคา และ รฟฟท. จะพิ จารณาลงโทษผู้ ป ระสงค์
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์
จะเสนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั น กั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั น
ระหว่ างผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคากั บ ผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ
ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ กระท าการอั นเป็ นการขั ดขวางการแข่ งขั นราคา
อย่ างเป็ นธรรม หรื อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านคุ ณ สมบั ติ ทางด้ านเทคนิ ค อาจอุ ทธรณ์ ค าสั่ งดั งกล่ าว
-๔-

ต่ อหั วหน้ าหน่ วยงานที่ จั ดหาพั สดุ ภายใน ๓ วั น นั บแต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุ คคลอื่ น และเมื่ อแก้ ไขข้ อขั ดข้ องแล้ ว จะให้ ด าเนิ นกระบวนการเสนอราคาต่ อไป จากขั้ นตอนที่ ค้ างอยู่ ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ ยั งเหลื อก่ อนจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา แต่ ต้ องสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วั น เดี ยวกั น เว้ น แต่ คณะกรรมการประกวดราคาเห็ นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ วเสร็ จได้ โดยง่ าย
หรื อข้ อขั ดข้ องไม่ อาจแก้ ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา
และก าหนดวั น เวลา และสถานที่ เพื่ อเริ่ มต้ นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ งให้ ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตั ดสิ นใจด าเนิ นการใดๆ ระหว่ างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ตามเงื่อนไขที่ ระบุ ไว้ ในหนั งสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
๓,๑๘๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู้ แทนจะต้ องมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐
บาท (หกพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ ามผู้ มีสิ ทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้ นแล้ ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคา ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ให้ บ ริ ก าร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาจะต้ อ งมาเสนอราคา ในวั น ที่ ..............................................
ตั้งแต่เวลา...........................................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ ให้ บ ริ การตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ แสดงไว้ในเว็บ ไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้ มีสิ ท ธิ
-๕-

เสนอราคาต้ อ งท าการทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก่ อ นถึ ง ก าหนดวั น เสนอราคาที่ เว็ บ ไซต์ ข องผู้ ให้ บ ริ ก าร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งวางหลั ก ประกั น ซองพร้ อ มกั บ การยื่ น ซองข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค
จ านวน ๑๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ งแสนห้ าหมื่ น เก้ าพั น สองร้อยบาทถ้ ว น) โดยหลั ก ประกั น ซองจะต้อ งมี
ระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
สาหรับผู้วางหลักประกันด้วยเงินสด หรือเช็ ค ตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ ให้นาไปชาระ ที่ กองการเงิน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี สถานีรถไฟคลองตัน การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ กองการเงิน ฝ่ายการเงินและ
การบั ญ ชี รถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ ว น าใบเสร็จรับ เงิน พร้อมส าเนาภาพถ่ายรับ รองส าเนาถูกต้อง มาเป็ น
หลักฐานการวางหลักประกันสัญญา
หลั กประกั น ซองตามข้ อนี้ รฟฟท. จะคื น ให้ ผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู้ ค้ าประกั น ภายใน
๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ได้ พิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น เรีย บร้อ ยแล้ ว เว้ น แต่ ผู้ มี สิ ท ธิเสนอราคารายที่ คั ด เลื อ กไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ นี้ รฟฟท. จะพิ จารณาตั ดสิ น ด้ วย
ราคารวม
๖.๒ หากผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๒ หรื อ ยื่ น หลั ก ฐาน
การเสนอราคาไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรื อ ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่ รั บ พิ จ ารณาข้ อ เสนอ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อ ย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ รฟฟท. เท่านั้น
๖.๓ รฟฟท. สงวนสิ ท ธิ ไ ม่ พิ จ ารณ าราคาของผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาโดยไม่ มี การผ่ อนผั น
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ปรากฏชื่ อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บเอกสารประกวดราคาซื้ อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ รฟฟท.
(๒) เสนอรายละเอี ยดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ดสิ น การประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ รฟฟท. มี สิทธิให้ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็ จจริง สภาพ ฐานะ
-๖-

หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้ รฟฟท. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสั ญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ รฟฟท. ทรงไว้ ซึ่ งสิ ทธิ ที่ จะไม่ รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่ เสนอทั้ งหมดก็ ได้
และอาจพิ จารณาเลื อกซื้ อในจ านวน หรื อ ขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื อ อาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ โดยไม่ พิ จารณาจั ด ซื้ อ เลยก็ ได้ สุ ด แต่ จ ะพิ จารณา
ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ ของทางราชการเป็ น ส าคั ญ และให้ ถื อ ว่ าการตั ด สิ น ของ รฟฟท. เป็ น เด็ ด ขาด ผู้ ป ระสงค์
จะเสนอราคาหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ มิ ได้ รวมทั้ ง รฟฟท. จะพิ จารณายกเลิ ก
การประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และลงโทษผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาเป็ นผู้ ทิ้ งงาน ไม่ ว่ าจะเป็ น
ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกหรื อไม่ ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชื่ อได้ ว่ าการเสนอราคากระท าการโดยไม่ สุ จริ ต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ได้รั บ การคั ดเลื อกเป็น ผู้ มีสิ ท ธิเสนอราคา ที่มี ผ ลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้ มี สิ ท ธิ
เสนอราคารายอื่น หรื อ เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน ระหว่างผู้ มี สิ ท ธิเสนอราคากั บ ผู้ ให้ บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิ ทธิเสนอราคา
ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ รฟฟท. มีอานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ รฟฟท. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดั ง ระบุ ในข้ อ ๑.๔ หรื อ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานระดั บ รฟฟท. ที่ ร วมกั น ประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ ผู้ ช นะการประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ทาสั ญ ญากับ รฟฟท. โดยตรง
ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจานวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ รฟฟท. ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวง
รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของ
ทางราชการ
(๓) หนั งสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สาหรับผู้วางหลัก ประกันด้วยเงินสด หรือเช็ค ตาม (๑) หรือ (๒) ให้ นาไปชาระ ที่ กองการเงิน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี สถานีรถไฟคลองตัน การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ กองการเงิน ฝ่ายการเงินและ
การบั ญ ชี รถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ ว น าใบเสร็จรับ เงิน พร้อมส าเนาภาพถ่ายรับ รองส าเนาถูกต้อง มาเป็ น
หลักฐานการวางหลักประกันสัญญา
หลั กประกั น ซองตามข้ อนี้ รฟฟท. จะคื น ให้ ผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู้ ค้ าประกั น ภายใน
๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ได้ พิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น เรีย บร้อ ยแล้ ว เว้ น แต่ ผู้ มี สิ ท ธิเสนอราคารายที่ คั ด เลื อ กไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
-๗-

หลั กประกันนี้ จะคื นให้ โดยไม่ มี ดอกเบี้ ยภายใน ๑๕ วัน นั บถัดจากวันที่ คู่สั ญญาพ้ นจากข้ อผู กพั น
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๘ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ได้ ท าข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ
หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี และผู้ขายต้องรับประกันเครื่องวิทยุลูกข่ายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ระยะเวลา ๓ ปี และรับประกันแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการได้ทา
การตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีเกิดการเสียของเครื่องวิทยุจะต้องมีเครื่องสารองมาใช้ทดแทนระหว่างรอ
ซ่อม โดยผู้ขายต้องนาเครื่องมาเปลี่ยนภายใน ๓ วันทาการ
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรั บ งานจ้ า งครั้ ง นี้ ได้ ม าจาก เงิ น งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ รฟฟท. ได้ รั บ อนุ มั ติ เงิ น ค่ า จ้ า งจาก เงิ น
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ ในกรณีที่การประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เป็นพัสดุที่ต้องส่งหรือนาเข้ามาจากต่างประเทศ ผู้ขาย
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่ง ดังนี้
๑๐.๒.๑ ในกรณีขนส่งทางเรือทั้งหมด หรือบางส่วน ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ จะต้อง
ขนส่งโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเสมือ นหนึ่งเรือไทย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี และต้องแนบเอกสารแสดง การขนส่งเมื่อขอรับเงินค่าพัสดุจาก รฟฟท.
๑๐.๒.๒ ในกรณี ขนส่งทางอากาศไม่ต้องใช้เงื่อนไขข้อ ๑๐.๒.๑ แต่ให้แสดงเอกสารการ
ขนส่งทางอากาศแทน เมื่อขอรับเงินค่าพัสดุจาก รฟฟท.
๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
รฟฟท. ฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลื อกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ
(๗) มิฉะนั้น รฟฟท. จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ช ดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง รฟฟท. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ รฟฟท. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซอง
ทัน ที และอาจพิจ ารณาเรี ย กร้องให้ ช ดใช้ค วามเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ งจะพิ จารณาให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ รฟฟท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-๘-

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนิ น งานผู้ รับ จ้างพึ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด

-๙-

หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคา หมายถึ ง ผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคาที่ ได้ รั บ การคั ดเลื อ กจากหน่ วยงาน
ทีจ่ ะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนั บ ระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้ ห น่วยงานที่จัดหาพัส ดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน
คื อ ช่ วงแรก ตั้ งแต่ วั นยื่ นซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิ คจนถึ งวั นยื นยั นราคาสุ ดท้ าย (วั นเสนอราคา)
และนั บ ต่ อเนื่ อ งกั น ในช่ ว งที่ ส อง คื อ ตั้ งแต่ วัน ถั ด จากวัน ยื น ยั น ราคาสุ ด ท้ าย จนถึ งวัน สิ้ น สุ ดการยื น ราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กาหนดวันเสนอราคาวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และก าหนดยื น ราคา ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ยื น ยั น ราคาสุ ด ท้ า ย การนั บ ระยะเวลา
ค้าประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
* ค าว่า “กรม” หมายถึ ง หน่ ว ยงานผู้ ดาเนิ น การประกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิธีก ารทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
ซึ่ งอาจเลื อ กใช้ ค าอื่ น เช่ น “จั งหวั ด ” “ส านั ก งาน” ได้ ต ามความเหมาะสม และให้ ใช้ ค าดั ง กล่ า วในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ ด าเนิ น การประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ลื อ กใช้
ตามความจาเป็น
*** ให้ ระบุ ชื่ อกรม จั งหวั ด ส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานที่ จั ดหา พร้ อมประทั บตราชื่ อส่ วนราชการ
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกากับตรา

-๑๐-

การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้น ต่าแต่ล ะครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสู งสุ ด ของการประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์
หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สู งสุ ด ของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อ ยละ ๐.๒ ได้ เท่ า กั บ ๓๑๑,๓๑๔ บาท
ให้ กาหนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ า (Minimum Bid) ไม่ น้ อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของ
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอ
ลดราคาขั้ น ต่ า (Minimum Bid) ไม่ น้ อ ยกว่ าครั้ งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาฯ
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้ อ ยละ ๐.๒ ได้ เท่ ากั บ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ ก าหนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ า
(Minimum Bid) ไม่น้ อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้ เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสู งกว่า
ราคาขั้ น ต่ าที่ ก าหนดได้ เช่ น กรณี ก าหนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ า (Minimum Bid) ไม่ น้ อ ยกว่ า ครั้ งละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้

-๑๑-

