- ราง เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่...................
ประกวดราคาซื้อสําหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาใหกับสวนราชการ
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ลงวันที่ ....................................................
ด ว ยสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ซึ่ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ”
มี ความประสงค จ ะประกวดราคาซื้ อ สํ า หรั บ โครงการจัดซื้ อเครื่อ งสํ ารองไฟฟ าให กับ สว นราชการ ดว ยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
1. อุปกรณสํารองไฟฟา (UPS)
2. อุปกรณ Switch

จํานวน
จํานวน

221
221

ชุด
ชุด

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดว ยวิ ธีการทางอิเล็ กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ภาคผนวก 1)
1.2 รายละเอียดการติดตั้งและทดสอบ (ภาคผนวก 2)
1.3 รายละเอียดคูมือและเอกสารตาง ๆ (ภาคผนวก 3)
1.4 รายละเอียดการบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข (ภาคผนวก 4)
1.5 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(ภาคผนวก 5)
1.6 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ภาคผนวก 6)
1.7 แบบสัญญาซื้อขาย (ภาคผนวก 7)
1.8 แบบหนังสือค้ําประกัน (ภาคผนวก 8)
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.9 บทนิยาม (ภาคผนวก 9)
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.10 แบบบัญชีเอกสาร (ภาคผนวก 10)
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
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2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.9
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และ
ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GP) ตอง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้งอุปกรณและซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับ
การประกวดราคาครั้งนี้
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับการขายหรือติดตั้ง
ที่เกี่ยวของกับการประกวดราคาครั้งนี้ พรอมสําเนาสัญญาผลงานที่กลาวอาง และเปน
วงเงินไมนอยกวา 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ตอหนึ่งสัญญาภายใน
ระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได
2.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูแทนจําหนาย ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของในโครงการฯ โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิต หรือตัวแทน
บริษัทผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย โดยหนังสือนั้นจะตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจาก
วันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณี ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาเปน ผูป ระสงค จ ะเสนอราคารว มกัน ในฐานะเป น
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให
ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.10 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ข อเสนอทางเทคนิคใหจัดทํ าเปน เอกสารเย็บ เลม หรือเขาแฟมใหเรีย บรอยเป น
ตนฉบับ 1 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ พรอม Thumb Drive ที่บันทึกเอกสารที่เสนอ
มาในรู ป แบบอิ เล็กทรอนิ กส จํานวน 5 ชุด เอกสารทุกฉบับ ตองมีล ายมือชื่อผู มี
อํานาจกํากับลงนามตนฉบับ 1 ชุด ที่เหลือใชสําเนาได และแตละฉบับตองมีเนื้อหา
แยกเปนบทตางๆ อยางนอยดังนี้
บทที่ 1 สรุปความเปนมาของบริษัท ประสบการณ และผลงานในอดีตที่เกี่ยวของ
สรุปขอเสนอตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
(Executive Summary)
บทที่ 2 ข อเสนอดานแผนงาน การดํา เนิน งาน และการบริ ห ารโครงการ ซึ่ง มี
เนื้อหาครอบคลุมถึงบุคลากร ไดแก ประวัติ ประสบการณ และผลงานของ
ผูจัดการโครงการ (Project Manager) และทีมงานที่จะรับผิดชอบโครงการ
นี้ อยางนอยดังนี้
1) ประวัติ ประสบการณ ผลงาน
2) ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองผลงาน
3) กรณีบุคคลเปนลูกจางของนิติบุคคลที่เปนผูประสงคจะเสนอราคา บุคคล
ดังกลาวตองลงลายมือชื่อรับ รองสําเนาถูกตองของเอกสารหลักฐาน
รวมกับกรรมการผูจัดการหรือหางหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลที่บุคคล
ผูนั้นเปนลูกจาง
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4) กรณีบุคคลเปนผูประกอบวิชาชีพที่ไมมีสังกัด (Freelance) ใหแสดง
เจตจํานงหรือสัญญาเขารวมงาน และลงลายมือชื่อรวมกับผูประสงคจะ
เสนอราคา
บทที่ 3 ข อเสนอด านคุ ณลั กษณะเฉพาะของอุ ป กรณ ที่ กํ า หนดในภาคผนวก 1
ในลักษณะตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะทุกรายการ
บทที่ 4 ข อ เสนอด า นการติ ด ตั้ ง และการทดสอบ พร อ มระบุ ร ายละเอี ย ดตาม
ภาคผนวก 2
บทที่ 5 ขอเสนอดานคูมือและเอกสารตาง ๆ พรอมระบุรายละเอียดตาม
ภาคผนวก 3
บทที่ 6 ข อ เสนอด า นการบริ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาและซ อ มแซมแก ไ ข พร อ มระบุ
รายละเอียดตามภาคผนวก 4
บทที่ 7 ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
(2) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4
(3) หนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ า งดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิก ส โดยตอ ง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(4) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(5) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(7) หนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑโดยตรง หรือ ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
รับรองอุปกรณที่เสนอทุกรายการวาเปนรุนที่ยังอยูในสายการผลิต (Production
Line) และตองเปนอุปกรณใหมที่ยังไมเ คยทําการติด ตั้งใชงาน ณ ที่ใ ดมากอน
และไม เ ป น อุ ปกรณ ที่ ถู ก นํ า มาปรั บ ปรุ ง สภาพใหม (Reconditioned หรื อ
Rebuilt)
(8) หนังสือรับรองผลงาน พรอมสําเนาสัญญาที่กลาวอาง ตามรายละเอียดขอ 2.9
(9) หนั งสื อยืน ยั น การแตงตั้งจากบริษัทผูผ ลิต หรือตัว แทนบริษัทผูผลิต หรือตัว แทน
จํ า หน า ย หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองเป น ผู แ ทนจํ า หน า ยจากตั ว แทนจํ า หน า ย
ตามรายละเอียดขอ 2.10
(10)บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.10 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส และหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส นี้
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
/4.3 ผูประสงค...
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4.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัส ดุไ มเกิน 180 วัน นั บ ถั ดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งส ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง/อุปกรณ/ซอฟตแวร สําหรั บโครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาใหกับสวนราชการ
ไปพรอมเอกสารสว นที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจ ารณาหลักฐานดังกล าวนี้ สํานักงานปลั ด
กระทรวงการคลัง จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผู มีอํา นาจทํา นิติก รรมแทนนิติบ ุค คล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจ ะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดู ร า งสั ญญา รายละเอี ย ดคุ ณลั ก ษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถว นและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้ งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส เลขที่. ........................” ยื่นต อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่................................... ตั้งแตเวลา.......................น. ถึงเวลา ......................... น.
ณ สวนบริหารการพัสดุ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายว า เป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อ เป น ผู มี
ผลประโยชนรว มกัน ระหว างผู ประสงคจ ะเสนอราคากั บผูให บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส ตามขอ 1.9 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และ
แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ 1.9 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ใหถือเปนที่สุด
/หากปรากฏ...
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หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้ อด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู แทนผู มีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต อสื่อสารกั บ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ ยั งเหลื อกอนจะสั่งพั กกระบวนการเสนอราคา แต ตองสิ้นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวั น
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ
ไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
2,955,875.- บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นหาพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)
(3) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต องเสนอลดราคาขั้น ต่ํ า (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 5,000.- บาท จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) ห า มผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อ การประกวดราคาฯ
เสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผูมีสิ ทธิ เ สนอราคาที่ไดรับ คัดเลือกใหเปน ผูช นะการเสนอราคา ตองรับ ผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่.................... ตั้งแตเวลา...........น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาต อ งทํ าการทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก อ นถึ ง กํ า หนดวั น เสนอราคาที่เ ว็ บ ไซต ข องผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
/5. หลักประกัน...
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5. หลักประกันซอง
ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาตองวางหลักประกัน ซองพรอมกับ การยื่น ซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน 147,793.75 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยเกาสิบสามบาทเจ็ดสิบหาสตางค) โดยหลักประกัน
ซองจะต อ งมี ร ะยะเวลาการค้ํ า ประกั น ตั้ งแตวัน ยื่ น ซองขอ เสนอทางดานเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึ งวั น สิ้ น สุ ด
การยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง อยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.8 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.8 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูป ระสงค จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่น หลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธี การทางอิ เ ล็กทรอนิ กสในสว นที่ มิใช สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจ ารณาเห็น วาจะเปน ประโยชนตอ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เทานั้น
6.3 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
/6.4 ในการตัด...
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6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน ข องทางราชการเป น สํ า คั ญ และให ถื อ ว า การตั ด สิ น ของสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะพิจ ารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส
และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมี
สิ ทธิ เ สนอราคารายอื่ น หรื อเป น ผู มีผ ลประโยชนร ว มกั น ระหวางผูมีสิ ทธิ เสนอราคากับ ผูใ หบ ริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.9 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.7 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเห็นวาไมสมควรจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.7 โดยตรง ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดให
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ า ยให แ ก สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง โดยเป น เช็ ค
ลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.8 (2)
/(4) หนังสือ...
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(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแห งประเทศไทย ซึ่ งได แจ งเวี ยนชื่อให ส วนราชการตางๆ ทราบแล ว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.8 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 15 (ภาคผนวก 7) ใหคิดในอัตรารอยละศูนยจุดสองศูนย
(0.20%) ทั้งระบบตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบงวดสุดทายเสร็จสมบูรณ โดยผูขายตองรีบ
จัดการดําเนินการแกไข และตองซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ตามเงื่อนไข ภาคผนวก 4 โดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ จากผูซื้อ และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟาใหกับสวนราชการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ ประจําป 2556 คาใชจายการดําเนินงานระบบ GFMIS
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดรับอนุมัติ
เงินกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ ประจําป 2556 คาใชจายการดําเนินงานระบบ GFMIS แลวเทานั้น
10.2 เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย
และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเ รือไทย ซึ่งจะตองไดรั บอนุญาตเชน นั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน ของที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
/10.3 ผูประสงค...
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10.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7(4), (5),
(6) และ (7) มิฉะนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา
ทั น ที และอาจพิ จ ารณาเรี ย กร อ งให ช ดใช ค วามเสี ย หายอื่ น (ถ า มี ) รวมทั้ ง อาจพิ จ ารณาให เ ป น ผู ทิ้ ง งานได
หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
10.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรื อข อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกํา หนด ดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะริ บ
หลักประกันซองหรือเรีย กรองจากผูออกหนังสือค้ํ าประกัน ซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร องใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่........เดือน..............พ.ศ........
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หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสุด เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสุด
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกัน
ในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 1 เมษายน 2549 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน 2549 และกําหนดยืน
ราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ 1 เมษายน 2549 จนถึงวันที่
20 เมษายน 2549 และนั บต อเนื่ องในชว งที่ส อง ใหเริ่ มนั บตั้งแต วัน ที่ 21 เมษายน 2549 จนถึงวัน ที่ 20
พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ 2.5 – 2.7 เปนไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หาก
คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ
เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้ น ต่ํ า (Minimum Bid) ไม น อ ยกวาครั้ งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุ ดของการประกวดราคาฯ
44,567,500 บาท คํ า นวณร อ ยละ 0.2 ได เ ท า กั บ 89,135 บาท ให กํ า หนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท
คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณี
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาใน
ลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา
รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขั้นตนได

