
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
          ๑. ความเป็นมา  
                      เน่ืองจากแผนกผลิตนํ้าเช้ือและพิสูจนพ์อ่พนัธ์ุโคนม ฝ่ายวิจยัและพฒันาการเล้ียงโคนม มีแผนการ
ขยายฝงูโคพอ่พนัธ์ุ จากปัจจุบนั 20 ตวัต่อปี เพ่ิมข้ึนเป็น 30 ตวัต่อปี เพื่อรองรับการผลิตนํ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุโคนมคดัเพศ 
ปีละ 70,000 หลอด และนํ้าเช้ือปกติปีละ 80,000 หลอด จึงมีความจาํเป็นตอ้งขยายคอกโคพ่อพนัธ์ุรีดนํ้าเช้ือ  
          ๒. วตัถุประสงค์  
                      เพื่อรองรับกรผลิตนํ้าเช้ือท่ีเพิม่มากข้ึน 

          ๓. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารฯ 
บญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                ๓.๗ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาดาํเนินการ  
                      ไม่เกิน ๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง 
 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      จาํนวนงวดในการส่งมอบ ๖ งวด 



                      งวดท่ี ๑ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานปรับเคลียร์พ้ืนท่ี งานฐานราก-เสา ตอม่อ 
งานคานคอดินส่วนของตวัอาคาร แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                      งวดท่ี ๒ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานพ้ืน ค.ส.ล.ทั้งตวัอาคารและทางเขา้-ออก 
แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๒๐ วนั 
                      งวดท่ี ๓ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานติดตั้งเสาเหลก็ภายในอาคาร งานติดตั้ง
โครงหลงัคา และมุงหลงัคา แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๔ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานฐานราก-เสาตอม่อ-คานคอดิน งานติดตั้ง
เสาเหลก็ ราวร้ัวกนั ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                      งวดท่ี ๕ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานติตั้ง HEADLOCK งานติดตั้งประตู พร้อม
อุปกรณ์ บ่อแร่ธาตุ บ่อกินนํ้า รางกินอาหาร แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดสุดทา้ย เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา 
          ๗. วงเงนิในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๕,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๕,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานทีต่ิดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคดิเห็น  
                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 
                      สถานท่ีติดต่อ สาํนกังานฝ่ายพสัดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี 
๑๖๐ หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
                      โทรศพัท ์๐-๓๖๓๔-๑๒๐๐, ๐-๓๖๓๔-๑๒๙๘ 
                      โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔,๐-๓๖๓๔-๑๖๐๘ 
                      เวบ็ไซต ์www.dpo.go.th 
                      สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวจิารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที่....... 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกโคพ่อพนัธ์ุรีดนํ้าเช้ือ บรรจุโคพ่อพนัธ์ุรีดน้ําเช้ือได้ ๒๐ ตวั ขนาดกว้าง ๔๒ เมตร ยาว 
๔๐ เมตร (๑,๖๘๐ ตารางเมตร) ณ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ 

อาํเภอมวกเหลก็ จังหวดัสระบุรี ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวนัที่......................... 
...................................................... 

                 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "องคก์ารฯ " มีความประสงคจ์ะ ประกวด
ราคาจา้งก่อสร้างคอกโคพอ่พนัธ์ุรีดนํ้ าเช้ือ บรรจุโคพอ่พนัธุ์รีดนํ้ าเช้ือได ้๒๐ ตวั ขนาดกวา้ง ๔๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
(๑,๖๘๐ ตารางเมตร) ณ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอ
มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ 
หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
                         ๑.๔ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๕ แบบสญัญาจา้ง 
                         ๑.๖ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 
                                 (๑) หลกัประกนัซอง 
                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 
                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 
                                 (๔) หลกัประกนัผลงาน 
                         ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
                         ๑.๘ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                 (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                         ๑.๙ แบบบญัชีเอกสาร 
                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 



                         ๑.๑๐ รายละเอียดการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและเพ่ือให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 
 
๒. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้ง ดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 
                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                 ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี ประกวด
ราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีองคก์ารฯ เช่ือถือ 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ี
เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                 ๒.๘ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 
๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรอง



สาํเนาถูกตอ้ง 
                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่สาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย กใ็หย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไว้
ใน (๑) 
                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสาํเนาใบเสร็จรับเงิน ในการซ้ือแบบ 
                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม พร้อม
ประทบัตรา(ถา้มี) 
                         (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบอาํนาจ
ใหบุ้คคลอ่ืนทาํการแทน 
                         (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 
                         (๔) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
                         (๕) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) 
                         (๖) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 
                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดย
ภายในกาํหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวแ้ละจะถอน
การเสนอราคามิได ้
                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสญัญาท่ีจะจา้งใหแ้ลว้เสร็จไม่เกิน
๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารฯ ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 
 



                 ๔.๕ ก่อนยืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่
ขอ้เสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่าหนา้ซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งก่อสร้างคอกโคพอ่พนัธ์ุรีดนํ้าเช้ือ บรรจุโคพอ่พนัธ์ุรีดนํ้ าเช้ือได ้๒๐ ตวั 
ขนาดกวา้ง ๔๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (๑,๖๘๐ ตารางเมตร) ณ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑ 
โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เลขท่ี .........." ยืน่ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึง
เวลา ............... น. ณ สาํนกังานฝ่ายพสัดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ 
ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ 
                      เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเดด็ขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายวา่
เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๘ (๑) ณ วนั
ประกาศ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และแจง้ผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา
ดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 
                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
ท่ีไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุภายใน ๓ วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาใหถื้อเป็นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไวค้ณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่
พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และเม่ือแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือ



ก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการ
ประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานท่ี เพ่ือเร่ิมตน้
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวดราคา ฯ
เพื่อใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสู์งสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี๕,๖๔๒,๐๐๐.๐๐
บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ย
แลว้ 
                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีท่ีกาํหนด 
                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ีมาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 
                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ี LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้งเสนอลด
ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอ
ลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 
                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งยนืยนั
ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะราคาตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการเสนอ
ราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจง้ใหท้ราบใน
วนัเสนอราคา 
                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นตน้
ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ใหท้ราบต่อไป 
 
๕. หลกัประกนัซอง 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จาํนวน
๒๘๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น) 
                 โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุม
ไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 



                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อน
หนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องคก์ารฯ จะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีไดพ้จิารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้
ต่อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี องคก์ารฯ จะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็น
ขอ้ผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชนต่์อองคก์ารฯ เท่านั้น 
                 ๖.๓ องคก์ารฯ สงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารฯ  
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือองคก์ารฯ  มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั   
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องคก์ารฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 
                 ๖.๕ องคก์ารฯ ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด้
และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
จา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ



เป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารฯ เป็นเดด็ขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์
และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุ
ท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                      ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตาม
สญัญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคก์ารฯ จะใหผู้มี้สิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํให้
เช่ือไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์
หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้องคก์ารฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่ผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอ่ืน
หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ องคก์ารฯ มีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และองคก์ารฯ จะ
พิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 
๗. การทาํสัญญาจ้าง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)จะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญาดงั
ระบุในขอ้ ๑.๕ กบัองคก์ารฯ ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงิน
เท่ากบัร้อยละ๕ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ใหอ้งคก์ารฯ ยดึถือไวใ้นขณะทาํ
สญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนั ทาํ
การของทางราชการ 
                 ๗.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                 องคก์ารฯ จะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๖งวด ดงัน้ี 



                                      งวดท่ี ๑ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานปรับเคลียร์พ้ืนท่ี งานฐานราก-เสา ตอม่อ งานคานคอดินส่วนของตวัอาคาร แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน ๔๐ วนั 
                                      งวดท่ี ๒ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานพื้น ค.ส.ล.ทั้งตวัอาคารและทางเขา้-ออก แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๒๐ วนั 
                                      งวดท่ี ๓ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานติดตั้งเสาเหลก็ภายในอาคาร งานติดตั้งโครงหลงัคา และมุงหลงัคา แลว้เสร็จทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ 
วนั 
                                      งวดท่ี ๔ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานฐานราก-เสาตอม่อ-คานคอดิน งานติดตั้งเสาเหลก็ ราวร้ัวกนั ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แลว้เสร็จทั้งหมด 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                                      งวดท่ี ๕ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานติตั้ง HEADLOCK งานติดตั้งประตู พร้อมอุปกรณ์ บ่อแร่ธาตุ บ่อกินนํ้า รางกินอาหาร แลว้เสร็จทั้งหมด ให้
แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                                      งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด
ใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทั้งทาํสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 
๙. อตัราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ จะกาํหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 
 
๑๐. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาจา้ง
ตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารฯ ไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 
๑๑. การหักเงนิประกนัผลงาน 
                 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องคก์ารฯ จะหกัเงินจาํนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกนั
ผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานจะตอ้งถูกหกัไวท้ั้งส้ินไม่ตํ่ากวา่ ๖ เดือน (สาํหรับสญัญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) หรือ
ของค่าจา้งทั้งหมด (สาํหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
                 ผูรั้บจา้งมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืนโดยผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร ซ่ึงออก
โดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๔) หรือหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้า



ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้
ใชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๔) มาวางไวต่้อองคก์ารฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนัแทนกไ็ด ้
                 องคก์ารฯ จะคืนเงินประกนัผลงานและ/หรือหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารดงักล่าว ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งพร้อมกบั
การจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 
 
๑๒. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๒.๑ เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                 การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือองคก์ารฯ ไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจาํปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้เท่านั้น 
                 ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งก่อสร้างคอกโคพอ่พนัธ์ุรีดนํ้ าเช้ือ บรรจุโคพอ่พนัธ์ุรีดนํ้าเช้ือได ้๒๐ ตวั 
ขนาดกวา้ง ๔๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (๑,๖๘๐ ตารางเมตร) ณ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ 
หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๕,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ (หา้ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนสองพนับาทถว้น)  
                 ๑๒.๒ เม่ือองคก์ารฯ ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามการ ประกวด
ราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศและของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
                         (๑) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผู ้
รับจา้งสัง่หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                         (๒) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรม เจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                 ๑๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ต่อองคก์ารฯ 
ฯ แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้
ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคก์าร
ฯ จะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย
อ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                 ๑๒.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงองคก์ารฯ  ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง



ราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารฯ จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซอง
ทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                 ๑๒.๕ องคก์ารฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๗ จะนาํมาใชใ้นกรณีท่ีค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี 
                 ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวิธีคาํนวณท่ีใชก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองคก์ารฯ ไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๗ 
 
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เม่ือองคก์ารฯ ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศน้ี
แลว้ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าวผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้มี้
วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
                         ๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง 
                         ๑๔.๒ ช่างเช่ือม 
                         ๑๔.๓ ช่างไฟฟ้า 
 
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดย
เคร่งครัด 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ท่ีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ เพ่ือ
เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 
                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ ให้
เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 



                 การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานท่ีจดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเน่ืองกนั
ในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น กาํหนดวนัยืน่ซอง
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัท่ี ............................ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี ............................ และกาํหนดยนืราคา
๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองคือ วนัท่ี ............................จนถึงวนัท่ี ..................
และนบัต่อเน่ืองในช่วงท่ีสองใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี ............................จนถึงวนัท่ี .....................(รวม ๖๐ วนั) ดงันั้น 
ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี............................  
                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุคาํนวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นตํ่า
แต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หากคาํนวณแลว้มี
เศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั เพ่ือความชดัเจน 
และป้องกนัความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum 
Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ 
ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ บาท ใหก้าํหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกวา่
ราคาขั้นตํ่าท่ีกาํหนดได ้เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู ้
เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลด
ราคาตามท่ีกาํหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ สาํหรับกรณีการจดัหาพสัดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ
กาํหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรใหห้น่วยงานกาํหนดใหเ้สนอราคาและพิจารณาใน
ลกัษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได ้
  

องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


