
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
          ๑. ความเป็นมา  
                      องคก์ารฯ เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ม พร้อมด่ืม เพื่อจ าหน่าย จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีโกดงัส าหรับเกบ็
ผลิตภณัฑน์ม ระหว่างรอการตรวจคุณภาพ ก่อนจ าหน่าย 
          ๒. วตัถุประสงค์  
                      เพื่อใชส้ าหรับจดัเกบ็ผลิตภณัฑน์ม  
          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารฯ บญัชีกลาง ท่ี
เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                ๓.๗ คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
          ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
                      ไม่เกิน ๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      จ านวนงวดในการส่งมอบ ๖ งวด 
                      งวดท่ี ๑ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานถมดินแลว้เสร็จ งานตอกเสาเขม็ แลว้เสร็จ 
๕๐% ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
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                      งวดท่ี ๒ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานตอกเสาเขม็แลว้เสร็จทั้งหมด งานฐานรากและ
เสาตอม่อแลว้เสร็จ งานคานคอดิน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็แลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนั 
                      งวดท่ี ๓ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานเสารับโครงสร้างหลงัคาแลว้เสร็จ งานคานรัด
ช่วงเสาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็แลว้เสร็จ งานพื้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมหลก็ภายในอาคารแลว้เสร็จ ๗๐% ให้
แลว้เสร็จภายใน ๙๐ วนั 
                      งวดท่ี ๔ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานพื้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอาคาร
แลว้เสร็จ งานผนงัก่ออิฐบลอ็กแลว้เสร็จ ๕๐% งานติดตั้งโครงสร้างหลงัคาเหลก็รูปพรรณแลว้เสร็ิจ ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วนั 
                      งวดท่ี ๕ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งปฏิบติังานผนงัก่ออิฐบลอ็กแลว้เสร็จ งานมุงหลงัคา 
METAL SHEET แลว้เสร็จ งานผนงัฉาบปูนเรียบแลว้เสร็จ ๕๐% งานติดตั้งผนงั LOUVER SHEET แลว้เสร็จ ๕๐% 
งานติดตั้งผนงั METAL SHEET แลว้เสร็จ ๕๐% ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑๕๐ วนั 
                      งวดสุดทา้ย เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสัญญา 
          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
          ๘. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคดิเห็น  
                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 
                      สถานท่ีติดต่อ ส านกังานฝ่ายพสัดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ 
หมู่ ๑ ต  าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
                      โทรศพัท ์๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 
                      โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 
                      เวบ็ไซต ์www.dpo.go.th 
                      สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้หข้อ้เสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 
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เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที่.............. 
ประกวดราคาจ้างโกดงัเกบ็ผลิตภัณฑ์นม ด้วยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
ลงวนัที่........................... 

...................................................... 
                 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "องคก์ารฯ " มีความประสงคจ์ะประกวดราคา
จา้งโกดงัเกบ็ผลิตภณัฑน์ม ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (โรงงาน
ผลิตภณัฑน์มมวกเหลก็) เลขท่ี ๑๖๐/๑ หมู่ ๑ ต  าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี โดยมีขอ้แนะน าและ
ขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
                         ๑.๔ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๕ แบบสัญญาจา้ง 
                         ๑.๖ แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                                 (๑) หลกัประกนัซอง 
                                 (๒) หลกัประกนัสัญญา 
                                 (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 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและเพื่อให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 
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๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 
                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
                 ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี ประกวดราคา
จา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบั
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ี
องคก์ารฯ เช่ือถือ 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซต์
ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                 ๒.๘ คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 
๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                 (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือ
บริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ       
ผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย กใ็ห้ยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และส าเนาใบเสร็จรับเงิน ในการซ้ือแบบ 
                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม พร้อม
ประทบัตรา(ถา้มี) 
                         (๒) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนท าการแทน 
                         (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 
                         (๔) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
                         (๕) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) 
                         (๖) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน
และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 
                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดยภายใน
ก าหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาท่ีจะจา้งใหแ้ลว้เสร็จไม่
เกิน ๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารฯ ใหเ้ร่ิมท างาน 
                 ๔.๕ ก่อนยืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอ ตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่าหนา้ซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งโกดงัเกบ็ผลิตภณัฑน์ม ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซอง
ว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เลขท่ี .........." ยืน่ต่อ
คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ ส านกังานฝ่าย
พสัดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หมู่ ๑ ต  าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั
สระบุรี 
                      เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๘ (๑) ณ วนัประกาศ ประกวดราคา
จา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานว่า ผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคารับทราบแลว้ 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ว่า มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิ
เสนอราคา และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 
                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการ
ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ี
กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้น
เทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาใหถื้อเป็นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจด าเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไวค้ณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพกั
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
แลว้ จะใหด้ าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสั่งพกั
กระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็น
ว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวนั เวลาและสถานท่ี เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นทราบ 
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                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้
การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ี
ไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีก  าหนด 
                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ีมาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 
                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ี LOGIN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งต ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้งเสนอลดราคา
ขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าคร้ังละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคา
คร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกว่า ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 
                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งยนืยนัราคา
ต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะราคาตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการเสนอราคา
ทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอ
ราคา 
                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นตน้
ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ใหท้ราบต่อไป 
 
๕. หลกัประกนัซอง 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน
๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลา้นสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 
                 โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไป
จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัให้ใชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้
นั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการของทางราชการ 
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                 ๕.๓ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือใหส่้วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องคก์ารฯ จะคืนให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้  ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุดจะคืนใหต่้อเม่ือ
ไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                 การคืนหลกัประกนัซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี องคก์ารฯ จะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิ
หลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารฯ เท่านั้น 
                 ๖.๓ องคก์ารฯ สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารฯ  
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือองคก์ารฯ  มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาได ้องคก์ารฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 
                 ๖.๕ องคก์ารฯ ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้และ
อาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั และใหถื้อว่าการตดัสินขององคก์ารฯ เป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผูมี้
สิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่าการ
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เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นตน้ 
                      ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคก์ารฯ จะให้ผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือ
ไดว้่าผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค า
ช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้องคก์ารฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่าผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผูมี้
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ตามขอ้ ๑.๘ องคก์ารฯ มีอ  านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิ
เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 
๗. การท าสัญญาจ้าง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุ
ในขอ้ ๑.๕ กบัองคก์ารฯ ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั
ร้อยละ๕ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ใหอ้งคก์ารฯ ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดย
ใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนั ท าการ
ของทางราชการ 
                 ๗.๓ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนใหส่้วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                 องคก์ารฯ จะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๖งวด ดงัน้ี 
                                      งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานถมดินแลว้เสร็จ งานตอกเสาเขม็ แลว้เสร็จ ๕๐% ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
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                                      งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานตอกเสาเขม็แลว้เสร็จทั้งหมด งานฐานรากและเสาตอม่อแลว้เสร็จ งานคานคอดิน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็
แลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนั 
                                      งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานเสารับโครงสร้างหลงัคาแลว้เสร็จ งานคานรัดช่วงเสาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็แลว้เสร็จ งานพื้นโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมหลก็ภายในอาคารแลว้เสร็จ ๗๐% ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๙๐ วนั 
                                      งวดท่ี ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานพื้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอาคารแลว้เสร็จ งานผนงัก่ออิฐบลอ็กแลว้เสร็จ ๕๐% งานติดตั้ง
โครงสร้างหลงัคาเหลก็รูปพรรณแลว้เสร็ิจ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑๒๐ วนั 
                                      งวดท่ี ๕ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง
ปฏิบติังานผนงัก่ออิฐบลอ็กแลว้เสร็จ งานมุงหลงัคา METAL SHEET แลว้เสร็จ งานผนงัฉาบปูนเรียบแลว้เสร็จ ๕๐% งาน
ติดตั้งผนงั LOUVER SHEET แลว้เสร็จ ๕๐% งานติดตั้งผนงั METAL SHEET แลว้เสร็จ ๕๐% ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑๕๐ 
วนั 
                                      งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้
แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 
๙. อตัราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ ๑๗ จะก าหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 
 
๑๐. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้งตาม
แบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า ๒ ปี นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารฯ ไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 
๑๑. การหักเงินประกันผลงาน 
                 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องคก์ารฯ จะหกัเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกนั
ผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานจะตอ้งถูกหกัไวท้ั้งส้ินไม่ต ่ากว่า ๖ เดือน (ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) หรือของ
ค่าจา้งทั้งหมด (ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
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                 ผูรั้บจา้งมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืนโดยผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร ซ่ึงออกโดย
ธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๔) หรือหนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๔) มาวางไวต่้อองคก์ารฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัแทนกไ็ด ้
                 องคก์ารฯ จะคืนเงินประกนัผลงานและ/หรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารดงักล่าว ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการ
จ่ายเงินงวดสุดทา้ย 
 
๑๒. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๒.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                 การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารฯ ไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ แลว้เท่านั้น 
                 ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโกดงัเกบ็ผลิตภณัฑน์ม ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการประกวดราคา
จา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ยีสิ่บหา้ลา้นบาทถว้น)  
                 ๑๒.๒ เม่ือองคก์ารฯ ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามการ ประกวด
ราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศและของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
                         (๑) แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อองคก์ารฯ เจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่
วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                         (๒) จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารฯ เจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุก
ของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี 
                 ๑๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ต่อองคก์ารฯ ฯ แลว้
จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอ
ราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคก์ารฯ จะริบ
หลกัประกนัซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้
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มี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                 ๑๒.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงองคก์ารฯ  ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารฯ จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๒.๕ องคก์ารฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๗ จะน ามาใชใ้นกรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลง
หรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี 
                 ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวิธีค  านวณท่ีใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี 
นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีองคก์ารฯ ไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๗ 
 
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เม่ือองคก์ารฯ ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้ผู ้
มีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าวผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้มี้วุฒิบตัรระดบั 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จ านวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
                         ๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง 
                         ๑๔.๒ ช่างเช่ือม 
                         ๑๔.๓ ช่างไฟฟ้า 
 
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้  าหนดไวโ้ดย
เคร่งครัด 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ท่ีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ เพื่อเป็น
ผูมี้สิทธิเสนอราคา 
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                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ ใหเ้ป็น    
ผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 การนบัระยะเวลาค ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานท่ีจดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คือ ช่วงแรก 
ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเน่ืองกนัในช่วงท่ีสอง คือ 
ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น ก าหนดวนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
วนัท่ี ............................ ก าหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี ............................ และก าหนดยนืราคา ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคา
สุดทา้ย การนบัระยะเวลาค ้าประกนัซองคือ วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................ และนบัต่อเน่ืองในช่วงท่ี
สองใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................ (รวม ๖๐ วนั) ดงันั้น ระยะเวลาการนบั
หลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................  
                  การเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุค  านวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต ่าแต่
ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หากค านวณแลว้มีเศษของ
หลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั เพื่อความชดัเจน และป้องกนั
ความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท 
ค  านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้  าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าคร้ังละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ให้
ก  าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ บาท ใหก้  าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่
นอ้ยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต ่าสูงกว่าราคาขั้นต ่าท่ีก  าหนดได ้เช่น กรณี
ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้
คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ย
ท่ีเสนอลดแลว้ ส าหรับกรณีการจดัหาพสัดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุก าหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อ
หน่วย เห็นควรใหห้น่วยงานก าหนดใหเ้สนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได ้
  

องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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