
เอกสาร ประกวดราคาซือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท ี1/2560 

ประกวดราคาโครงการจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตังทังหมด 7 ชุมชน    จํานวน 43 จุด (พร้อม

ติดตัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ เทศบาลตําบลเมืองเก่า 

ลงวันที 6 ธันวาคม ๒๕๕๙ 

...................................................... 

                 เทศบาลตาํบลเมืองเก่า ซึงต่อไปนีเรียกว่า "เทศบาลตาํบลเมืองเก่า" มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการจัดซือ

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์การติดตงัทงัหมด 7 ชุมชน จาํนวน 43 จุด         (พร้อมติดตงั) ดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการราคากลางในการจดัซือเป็นเงินจาํนวน 2,507,625.-บาท (สองลา้น   หา้แสนเจ็ดพนัหกร้อยยีสิบห้าบาท

ถว้น) (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ) รายละเอียดดงัต่อไปนี 

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตังอืนทีเกียวข้อง  ชุมชนบา้นหนองกุลา  จํานวน 5 จุด

266,000.-บาท (สองแสนหกหมืนหกพนับาทถว้น) 

2. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตงัอืนทีเกียวขอ้ง  ชุมชนบา้นนางเลง จาํนวน 6 จุด  379,375.-

บาท(สามแสนเจ็ดหมืนเกา้พนัสามร้อยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) 

3. กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตังอืนทีเกียวข้อง  ชุมชนบ้านเหล่าหลวง จํานวน 6 จุด

352,500.-บาท (สามแสนหา้หมืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

4. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตงัอืนทีเกียวขอ้ง  ชุมชนบา้นเมืองใหม่ จาํนวน 7 จุด 388,500.-

บาท (สามแสนแปดหมืนแปดพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

5. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตงัอืนทีเกียวขอ้ง  ชุมชนบา้นเนินแห่ จาํนวน 7 จุด  337,000.-

บาท (สามแสนสามหมืนเจ็ดพนับาทถว้น) 

6. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตงัอืนทีเกียวขอ้ง  ชุมชนตาํรวจ จาํนวน 4 จุด 299,000.-บาท 

(สองแสนเกา้หมืนเกา้พนับาทถว้น) 

           7. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตงัอืนทีเกียวขอ้ง  ชุมชนบา้นรุ่งเจริญ จาํนวน 8 จุด 485,250.-บาท 

(สีแสนแปดหมืนหา้พนัสองร้อยหา้สิบบาทถว้น) 

                 ซึงพสัดุทีจะซือนีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยูใ่นสภาพทีจะใชง้านไดท้นัทีและ

มีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี โดยมีขอ้แนะนาํ และ

ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี 

           ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

                ๑.๒ แบบใบยนืขอ้เสนอการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                ๑.๓ หนงัสือแสดงเงือนไขการซือและจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                ๑.๔ แบบสัญญาซือขาย 

                ๑.๕ แบบหนงัสือคาํประกนั 

                       (๑) หลกัประกนัซอง 

                       (๒) หลกัประกนัสัญญา 

                       (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

                 ๑.๖ บทนิยาม 

                       (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                       (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
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                         ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 

                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนที ๑ 

                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนที ๒- 

            ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที ประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้ถูกระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชือ

แลว้ หรือไม่เป็น ผูที้ไดรั้บผลของการสังใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน และ/หรือตอ้งไม่

เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่

รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสังใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึงไดด้าํเนินการจดัซือจดัจา้งดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์     (e-Government Procurement : e-GP)    ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางทีเวบ็ไซต์

ศูนยข์อ้มูลจดัซือจดัจา้งภาครัฐ 

                 ๒.๗ คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญา

อาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑ ส่วนที ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี 

                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้นืสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน   นิติบุคคล บญัชี

รายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืนสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน          นิติบุคคล สาํเนา

หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ใหย้นืสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูน้นั สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อม

ทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                    (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้    

 ใหย้นืสาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีทีผูเ้ขา้ร่วมคา้  

ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย กใ็หย้นืสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 

ใหย้นืเอกสารตามทีระบุไวใ้น (๑) 

                         (๔) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม 

                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีไดย้นืตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑)       
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                 ๓.๒ ส่วนที ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี 

                         (๑) แคต็ตาลอ็กและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 

                         (๒) หนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนามพร้อมประทบัตรา (ถา้

มี) 

                         (๓) หนงัสือมอบอาํนาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอืน

ทาํการแทน 

                         (๔) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 

                         (๕) แบบใบยนืขอ้เสนอการประกวดราคาซือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนที ๒ ทงัหมดทีไดย้นืตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 

             ๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยนืขอ้เสนอตามแบบทีกาํหนดไวใ้นเอกสาร  ประกวดราคาซือ 

 ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์นี  

โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิ น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 

                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดยภายใน

กาํหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคา

มิได ้

                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน 60 วนั นบัถดัจากวนัลงนาม 

ในสัญญาซือขาย 

                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งส่งแคต็ตาลอ็ก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  ไปพร้อมเอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒ เพือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าว

นี เทศบาลตาํบลเมืองเก่าจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

                         สาํหรับแคต็ตาลอ็กทีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจ ทาํนิติ

กรรมแทนนิติบุคคล  

                 ๔.๕ ก่อนยนืเอกสาร  ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง

สัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ้ีถว้นและเขา้ใจเอกสาร ประกวดราคา ทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยนืขอ้เสนอ ตาม

เงือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์                                                                                                 

                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยนืเอกสาร  ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่าหนา้ซองถึง ประธาน

คณะกรรมการประกวดราคาโครงการจดัซือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์การติดตงัทงัหมด 7 ชุมชน จาํนวน 43 

จุด ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบุไวที้หนา้ซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ เลขที 1/๒๕60"ยนืต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวนัที 9 มกราคม ๒๕60  ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารจงัหวดัปราจีนบุรี 

                      เมือพน้กาํหนดเวลายนืเอกสาร ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสารเพิมเติมโดย

เดด็ขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา    จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

แต่ละรายว่าเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน   หรือ 

เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนั

ประกาศ ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทงัตรวจสอบขอ้เสนอ 
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ตาม ขอ้ ๓.๒ และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย ์

ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอืนใดทีมีหลกัฐานว่า ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่า มีผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายชือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนนัออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และเทศบาล

ตาํบลเมืองเก่าจะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้ งงาน 

                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไม่ผ่านการคดัเลือกเบืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั

กบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีกระทาํการอนัเป็น

การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไม่ผ่านคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสัง

ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานทีจดัหาพสัดุภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์

ของหวัหนา้หน่วยงานทีจดัหาพสัดุใหถ้ือเป็นทีสุด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ประสบ

ขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีกาํหนดไวค้ณะกรรมการประกวดราคา จะสังพกักระบวนการเสนอ

ราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสือสารกบับุคคลอืน และเมือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนิน

กระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขนัตอนทีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาทียงัเหลือก่อนจะสังพกักระบวนการเสนอ

ราคา แต่ตอ้งสิ นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคา

จะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสังยกเลิกกระบวนการเสนอ

ราคา และกาํหนดวนัเวลา และสถานที เพือเริมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายทีอยูใ่น

สถานทีนนัทราบ                                                                                   

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพือใหก้าร

ประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงันี 

                      (๑) ปฏิบติัตามเงือนไขทีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ทีไดย้นืมา

พร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งเริมตน้ที 2,507,625.-บาท  

                      (๓) ราคาทีเสนอจะตอ้งเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทงัปวงไวด้ว้ยแลว้  

                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา และสถานทีที

กาํหนด 

                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนทีมาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 

                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเสนอในการประกวดราคา

ซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งตาํกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้งเสนอลดราคาขนัตาํ (Minimum 

Bid) ไม่นอ้ยกว่าครังละ 5,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคา

ครังละไม่นอ้ยกว่า 5,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครังสุดทา้ยทีเสนอลดแลว้ 
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                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ นแลว้ จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผู ้

ใหบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาทียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาทีเสนอหลงัสุด                                                               

                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการเสนอ

ราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางเลก็ทรอนิกส์ ทงันีจะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัที  13 มกราคม ๒๕60  ตงัแต่เวลา 10.00 ถึง ๑๐.30 น.  ทงันี จะแจง้

นดัหมายตามแบบแจ้งวนั เวลา และสถานทีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหท้ราบต่อไป 

            ๕. หลักประกันซอง 

                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยนืซองเอกสารประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน ๑2๕,381.๐๐ บาท (หนึงแสนสองหมืนหา้พนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทถว้น)  

โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคาํประกนั ตงัแต่วนัยนืซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ นสุดการ

ยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เชค็ทีธนาคารสังจ่ายใหแ้ก่เทศบาลตาํบลเมืองเก่า โดยเป็นเชค็ลงวนัทีทียนืซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อน

หนา้นนัไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ                                                                                  

                 ๕.๓ หนงัสือคาํประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนงัสือคาํประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพือ

การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงไดแ้จง้เวียนชือใหส่้วนราชการ

ต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                 หลกัประกนัซองตามขอ้นี เทศบาลตาํบลเมืองเก่าจะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้าํประกนัภายใน ๑๕ วนั นบั

ถดัจากวนัทีไดพ้ิจารณาในเบืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายทีคดัเลือกไวซึ้งเสนอราคาตาํสุด จะคืนใหต่้อเมือได้

ทาํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้ 

                 การคืนหลกัประกนัซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย 

            ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์นี เทศบาลตาํบลเมืองเก่าจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยนืหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง

หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยนืเอกสาร ประกวดราคาซือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการ

ประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนนั เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือ

ผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนทีมิใช่สาระสาํคญั ทงันี เฉพาะในกรณี

ทีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาํบลเมืองเก่าเท่านนั 

                 ๖.๓ เทศบาลตาํบลเมืองเก่าสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาโดยไม่มีการ 

ผ่อนผนัในกรณีดงัต่อไปนี 

                         (๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนนั ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของเทศบาลตาํบลเมืองเก่า 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ที

เป็นสาระสาํคญัหรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน 
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                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการ ประกวด

ราคาหรือเทศบาลตาํบลเมืองเก่า มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาชีแจง 

ขอ้เทจ็จริง  สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอืนใดทีเกียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้เทศบาลตาํบลเมืองเก่ามีสิทธิทีจะไม่รับ

ราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

                 ๖.๕ เทศบาลตาํบลเมืองเก่าทรงไวซึ้งสิทธิทีจะไม่รับราคาตาํสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคา 

ทีเสนอทงัหมดกไ็ด ้และอาจพิจารณาเลือกซือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซือเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณาทงันี  

เพือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถ้ือว่าการตดัสินของเทศบาลตาํบลเมืองเก่าเป็นเดด็ขาดผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้   รวมทงัเทศบาลตาํบลเมืองเก่าจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซือ

ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือก

หรือไม่กต็ามหากมีเหตุทีเชือไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริตเช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้อบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                 ๖.๖ ในกรณีทีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาซือ   ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ว่าผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอืนหรือเป็น

ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  

ณ วนัประกาศประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ เทศบาลตาํบลเมืองเก่ามีอาํนาจทีจะตดัรายชือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และเทศบาล

ตาํบลเมืองเก่าจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนนัเป็นผูทิ้ งงาน 

            ๗. การทําสัญญาซือขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีทีผูช้นะการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูค้า้)สามารถส่งมอบสิงของ 

ไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัทีทาํขอ้ตกลงซือ เทศบาลตาํบลเมืองเก่าอาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลง

เป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ กไ็ด ้

                 ๗.๒ ในกรณีผูช้นะการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของไดค้รบถว้น

ภายใน   ๕   วนัทาํการของทางราชการ หรือเทศบาลตาํบลเมืองเก่าเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลง 

เป็นหนงัสือตามขอ้ ๗.๑ผูช้นะการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดงัระบุ

ในขอ้ ๑.๔ หรือในกรณีทีหน่วยงานระดบัเทศบาลตาํบลเมืองเก่าทีรวมกนัประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใหผู้ช้นะ

การประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ทาํสัญญากบัเทศบาลตาํบลเมืองเก่าเจา้ของงบประมาณแต่ละเทศบาลตาํบล

เมืองเก่าโดยตรงกบัเทศบาลตาํบลเมืองเก่าภายใน ๗ วนันบัถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญา เป็นจาํนวน

เงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาสิงของทีประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดใ้หเ้ทศบาลตาํบลเมืองเก่ายดึถือไวใ้นขณะ

ทาํสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เชค็ทีธนาคารสังจ่ายใหแ้ก่เทศบาลตาํบลเมืองเก่า โดยเป็นเชค็ลงวนัทีทีทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นนัไม่

เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ 

                         (๓) หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนงัสือคาํประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุน

เพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงไดแ้จง้เวียนชือใหส่้วนราชการ

ต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 
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                         (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา 

ซือขายแลว้ 

            ๘. อัตราค่าปรับ 

                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายขอ้ ๑๐ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ต่อวนั 

 

             ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                 ผูช้นะการ ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาซือขายตามแบบ

ดงัระบุในขอ้   ๑.๔    แลว้แต่กรณี    จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย

กว่า ๑ ปี นบัถดัจากวนัทีผูซื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ข 

ใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

          ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินค่าพสัดุสาํหรับการ ซือ ครังนี ไดม้าจาก จ่ายขาดเงินสะสม สมยัสามญั สมยัที 2 วนัที 27 พฤษภาคม 

2559                        

                 ๑๐.๒ เมือเทศบาลตาํบลเมืองเก่าไดค้ดัเลือกผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซือสิงของตาม

การ    ประกวดราคาซือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ถา้ผูข้ายจะตอ้งสังหรือนาํสิงของดงักล่าว 

เขา้มาจากต่างประเทศ และของนนัตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม

การพาณิชยนาว ีดงันี 

                         (๑) แจง้การสังหรือนาํสิงของทีซือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน๗ วนั นบัตงัแต่วนัที

ผูข้ายสัง หรือซือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืน

ใด 

                         (๒) จดัการใหสิ้งของทีซือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ

มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกสิงของนนัโดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาต

เช่นนนัก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออืน 

                         (๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                 ๑๐.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซึงไดย้นืเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่อเทศบาลตาํบลเมืองเก่า

ฯ แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิ                                                                                   

เสนอราคาแลว้      ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกาํหนดใน  ขอ้

๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนนั เทศบาลตาํบลเมืองเก่าจะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงิน 

ทีจดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ งงานได ้หากมีพฤติกรรม

เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึงเทศบาลตาํบลเมืองเก่าไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาทีทาง

ราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  ๗  เทศบาลตาํบลเมืองเก่าจะริบหลกัประกนัซอง   หรือเรียกร้องจาก 

ผูอ้อกหนงัสือคาํประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ 
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                 ๑๐.๕ เทศบาลตาํบลเมืองเก่าสงวนสิทธิทีจะแกไ้ขเพิมเติมเงือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา 

ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 

 หมายเหตุ 

                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ทีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานทีจะจดัหาพสัดุ เพือเป็นผูมี้สิทธิ

เสนอราคา 

                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานทีจะจดัหาพสัดุ ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิ

เสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 การนบัระยะเวลาคาํประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานทีจดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คือ ช่วงแรก ตงัแต่

วนัยนืซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเนืองกนัในช่วงทีสอง คือ ตงัแต่วนัถดั

จากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัสิ นสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น กาํหนดวนัยนืซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัที ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัที ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ และกาํหนดยนืราคา ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบั

ระยะเวลาคาํประกนัซองคือ วนัที ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนถึงวนัที ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  และนบัต่อเนืองในช่วงทีสองใหเ้ริม

นบัตงัแต่วนัที ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  จนถึงวนัที ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   (รวม ๑๒๐ วนั) ดงันนั ระยะเวลาการนบัหลกัประกนั

ซอง คือ ตงัแต่วนัที ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  จนถึงวนัที ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

                  การเสนอลดราคาขนัตาํ (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานทีจะจดัหาพสัดุคาํนวณวงเงินการเสนอลดราคาขนัตาํแต่ละครัง

ในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หากคาํนวณแลว้มีเศษของหลกัหน่วยนบั

ใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันนั โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั เพือความชดัเจน และป้องกนัความผิดพลาดในการ

เสนอลดราคาขนัตาํแต่ละครัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั 

๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขนัตาํ (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าครังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขนัตาํ (Minimum 

Bid) ไม่นอ้ยกว่าครังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั 

๑๕,๕๗๘ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขนัตาํ (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าครังละ ๑๐,๐๐๐ บาท                                                                                  

ทงันี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขนัตาํสูงกวา่ราคาขนัตาํทีกาํหนดได ้เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาขนัตาํ (Minimum 

Bid) ไม่นอ้ยกว่าครังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้รังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลด

ราคาครังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามทีกาํหนดจากราคาครังสุดทา้ยทีเสนอลดแลว้ สาํหรับกรณีการจดัหาพสัดุทีหน่วยงานทีจะ

จดัหาพสัดุกาํหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรใหห้น่วยงานกาํหนดใหเ้สนอราคาและพจิารณาใน

ลกัษณะการเสนอราคารวม เพือใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ได ้

 

เทศบาลตาํบลเมืองเก่า 

 

 

6  ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 

 


