ร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ............/...................
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
ตามประกาศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลงวันที่ ......... เดือน......... พ.ศ. ..................
----------------------------------------สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สสนก.” มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายการต่อไปนี้
1.
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Virtual Server
จํานวน 7 ชุด
2.

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Backup Server

จํานวน 2 ชุด

3.

อุปกรณ์อ่านและบันทึกข้อมูลเทปแม่เหล็ก

จํานวน 1 ชุด

4.

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสํารองข้อมูล

จํานวน 2 ชุด

5.

โปรแกรมจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

จํานวน 4 License

(Virtualization VMware vSphere Enterprise)
ซึ่งพัส ดุที่จ ะซื้อนี้ต้องเป็น ของแท้ ของใหม่ ไม่เ คยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

-22. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องเป็น ผู้มีอาชีพขายพัส ดุที่ป ระกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทาง
อิเ ล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของ
ทางราชการและได้ แ จ้ ง เวี ย นแล้ ว หรือไม่เ ป็น ผู้ที่ได้รับ ผลของการสั่ง ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบีย บของทางราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธื์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทําสัญญากับสสนก. ให้รับและ
จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้
สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปคู่สัญญาจะต้องจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
2.7 ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องเป็น เจ้า ของผลิต ภัณ ฑ์ห รือเป็น ตัว แทนจํา หน่า ยที ่ได้ร ับ การ
แต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมยื่นหนังสือ
รับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายในวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาเป็น บุค คลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใ ช่นิติบุคคล
ให้ ยื่ น สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ นั้ น สํ า เนาข้ อ ตกลงที่ แ สดงถึ ง การเข้ า เป็ น หุ้ น ส่ ว น (ถ้ า มี )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาเป็ น ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาร่ ว มกั น ในฐานะเป็ น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มค้ า ฝ่ า ยใดเป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มิ ใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทย ก็ ใ ห้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู้ ร่ ว มค้ า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบีย นภาษีมูล ค่าเพิ่ม สําเนาใบแสดงการจดทะเบีย นห้า งหุ้นส่วนบริษัท
สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 พร้อม
ทั้งจัดทําแบบฟอร์มการเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกําหนดและรายละเอียดข้อเสนอตามที่กําหนด
(2) หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยต้ อ ง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนั งสื อมอบอํ านาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) หนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย ตามข้อ 2.7
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)

-44. การเสนอราคา
4.1.ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องยื่ น ข้ อเสนอตามแบบที่ กํ าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื้ อ
ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้ างด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
4.2 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องเสนอกํา หนดยืน ราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับ แต่วัน ยืน ราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้ง ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ ไปพร้อมเอกสารส่ว นที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สสนก. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สํ าหรั บแค็ ตตาล็ อกที่ แนบให้ พิ จารณา หากเป็ นสํ าเนารู ปถ่ ายจะต้ องรั บรองสํ าเนาถู กต้ อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5.ก่ อนยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ประสงค์ จ ะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ........./................” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่ .........เดือน................ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา ................ น. ถึงเวลา ................. น.
ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ห้อง
ประชุม 3 ชั้น 14 ซอยรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามข้ อ 1.6 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ.3.2.และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานว่าผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

-5หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเ ล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาหรือ ผู้มีสิท ธิเ สนอราคา กระทํา การอัน เป็น การขัด ขวาง
การแข่ง ขัน ราคาอย่า งเป็น ธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื่อ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคา
หรือ ผู ้ม ีส ิท ธิเ สนอราคารายนั ้น ออกจากการเป็น ผู ้มีส ิท ธิเ สนอราคา และสสนก.จะพิจ ารณาลงโทษ
ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเ สนอราคาดังกล่า วเป็น ผู้ทิ้งงาน
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์
จะเสนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั น
ระหว่ างผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาซื้ อ
ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ กระทํ าการอั นเป็ นการขั ดขวางการแข่ งขั นราคา
อย่ างเป็ นธรรม หรื อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านคุ ณสมบั ติ ทางด้ านเทคนิ ค อาจอุ ทธรณ์ คํ าสั่ งดั งกล่ าว
ต่ อหั วหน้ าหน่ วยงานที่ จั ดหาพั ส ดุ ภ ายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กํา หนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อ เริ่มต้น กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง ให้ผู้มีสิท ธิเ สนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ ในหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น ที่
4,990,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู้ แทนจะต้ องมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
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ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต้อ งเสนอลดราคาขั้น ต่ํา (Minimum.Bid) ไม่น้อ ยกว่า ครั้ง ละ 9,000.00 บาท จากราคาสูง สุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 9,000.00 บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคา ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9)
ผู้มีสิท ธิเ สนอราคาจะต้อ งมาเสนอราคาในวัน ที่ .........เดือน........... พ.ศ. 2558
ตั้งแต่เวลา ........................ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้ อ งทํ า การทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก่ อ นถึ ง กํ า หนดวั น เสนอราคาที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งวางหลั ก ประกั น ซองพร้ อ มกั บ การยื่ น ซองข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค
จํานวน 249,500.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จ การเงิ น ทุ นเพื่ อการพาณิ ช ย์ และประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

-75.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สสนก. จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ําประกัน มีผลใช้บังคับคู่สัญญาจะต้องนําสัญญาค้ําประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กําหนดต่อไปนั้นมาวางเป็นหลักประกันแทน
ฉบับเดิม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สสนก. จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
เป็นหลัก
6.2 หากผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ 2 หรื อ ยื่ น หลั ก ฐาน
การเสนอราคาไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 3 หรื อ ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสสนก. เท่านั้น
6.3 สสนก.สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ปรากฏชื่ อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญชี ผู้ รั บเอกสารประกวดราคาซื้ อ
ด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลั กฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้ อด้ วยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิกส์
ของสสนก.
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ หรื อในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสสนก. มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้ อเท็ จจริ งอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาได้ สสนก.มี สิ ทธิ ที่ จ ะไม่ รั บราคาหรื อไม่ ทํ า สั ญ ญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

-86.5 สสนก. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสสนก. เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสสนก. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณี ที่ ปรากฏข้ อเท็ จจริ งภายหลั งจากการประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกเป็ นผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา ที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ มี สิ ทธิ
เสนอราคารายอื่ นหรื อ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 สสนก.มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และสสนก. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สสนก. อาจจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณี ที่ ผู้ ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ส ามารถส่ ง มอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสสนก. เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.4 กับสสนก. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สสนก. ยึดถือ
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)

-9(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั นนี้จะคืนให้ โดยไม่ มีดอกเบี้ ยภายใน 15 วั น นั บถั ดจากวันที่ คู่สั ญญาพ้ นจากข้ อผูกพั น
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ําประกัน มีผลใช้บังคับคู่สัญญาจะต้องนําสัญญาค้ําประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กําหนดต่อไปนั้นมาวางเป็นหลักประกันแทน
ฉบับเดิม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ได้ทํ า ข้ อ ตกลงเป็น หนั ง สื อ
หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ สสนก.ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ สสนก. ได้รับอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์จากสํานักงบประมาณ
แล้วเท่านั้น หากสํานักงบประมาณไม่อนุมัติงวดเงิน หรืออนุมัติแต่เพียงบางส่วนบางรายการ สสนก. มีสิทธิ
ยกเลิกการซื้อเสียบางส่ว น หรือทั้งหมดก็ได้สุด แต่จ ะพิจารณา โดยผู้เ สนอราคายินยอมสละสิทธิเ รียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่มีเหตุขัดข้องด้านการจัดหางบประมาณดําเนินการครั้งนี้ สสนก. สงวนสิทธิ์ที่จะจัดซื้อเป็น
บางส่วน หรือทั้งหมด หรือยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยผู้เสนอราคา
ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อครั้งนี้ ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องความเสียหายที่พึงเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต
จาก สสนก. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10.2 เมื่อสสนก. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้า ผู้ข ายจะต้องสั่ งหรือนํา สิ่ง ของดังกล่า วเข้า มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

- 10 (1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ กรมเจ้ า ท่ า
ภายใน 7 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ ข ายสั่ ง หรื อ ซื้ อ ขายของจากต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ของที่ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อ ไทยจากต่ า งประเทศมายั ง ประเทศไทย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมเจ้ า ท่ า ให้ บ รรทุ ก สิ่ ง ของนั้ น
โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไม่ ปฏิ บั ติ ตาม (1) หรื อ (2) ผู้ ขายจะต้ องรั บผิ ดตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริ ม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อสสนก. แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้น สสนก. จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
10.4 ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึ่งสสนก. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 สสนก. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
10.5 สสนก. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
.............................

หมายเหตุ
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- 11 3. การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น
กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 1 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน
2549 และกําหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่
1 เมษายน 2549 จนถึ ง วั น ที่ 20 เมษายน 2549 และนั บ ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งที่ ส องให้ เ ริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
21 เมษายน 2549 จนถึ งวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนั บหลั กประกันซอง
คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
4. คําว่า “สสนก.” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งอาจเลือกใช้คํา อื่น เช่น “จังหวัด” “สํานักงาน” ได้ต ามความเหมาะสม และให้ใช้คําดังกล่า ว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5. ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ ดํ า เนิ น การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ลื อ กใช้
ตามความจําเป็น
6. ให้ระบุชื่อสสนก. จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตรา โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อย่อกํากับตรา
7. หลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ํา
ตัวอย่าง การคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขึ้นต่ํา (Minimum Bid)
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้น ต่ํา แต่ล ะครั้ง ในอัต ราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุด ของการประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สู ง สุ ด ของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํ า นวณร้ อ ยละ 0.2 ได้ เ ท่ า กั บ 311,314 บาท
ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คํานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้น
ต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท
คํานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกว่าราคาขั้นต่ําที่กําหนดได้ เช่น กรณี
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่
กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให้
เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็น ควรให้หน่ว ยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจ ารณาใน
ลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

