
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้นแผนกฟาร์มอินทรีย์ (หน้าคอก HB)  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 
                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ ประกวดราคาจา้งสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทางขึ้นแผนกฟาร์มอินทรีย์ (หน้าคอก HB) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา  
๑๕ เซนติเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนี้เปน็
เงินทั้งสิน้ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลา้นสี่แสนห้าหมืน่บาทถ้วน)  
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิคุคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิตบิุคคลนัน้ด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจา้งงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ข้อเสนอให้แก่องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ทีไ่มผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด 
                 ๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปน็ผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเชื่อถือ 
                     ผู้เสนอราคาทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ 
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น
คุณสมบัติดา้นผลงานก่อสร้าง กจิการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเปน็ผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเปน็นิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนติิบคุคลแต่ละนิตบิุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เวน้แต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ
ราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่
ยื่นเสนอราคาได ้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเปน็นิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเปน็นิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมหีน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์) 
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                 ๑๒. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรบัรายจา่ย หรือแสดงบัญชีรายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๔. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงนิแต่ละ
คร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๕. ต้องเป็นนิตบิุคคลและมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีอ่งค์การฯ เชื่อถือ ระยะเวลาผลงานทีผ่่านมาไม่เกิน ๕ ปี 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคาร ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ได้ภายหลังจากช าระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.dpo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ purchase@dpo.go.th ภายในวนัที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 
ประกาศ ณ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  

 

  
(นายณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สุวรรณ) 

ผู้อ านวยการ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ 
e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่  ๐๐๘/๒๕๖๑  

ประกวดราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึน้แผนกฟาร์มอินทรีย์ (หน้าคอก HB) ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

ลงวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 
                  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้นแผนกฟาร์มอินทรีย์ (หน้าคอก HB) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม กวา้ง 
๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สญัญาจ้างทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                                    (๒)   หลักประกันผลงาน  
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยืน่ข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้
ประชาชนตรวจดูได)้ 
  
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวช้ั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนัน้ด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Trh35%2FmQS0D5lEgEh0M2q0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g
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                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ขอ้เสนอให้แก่ ?หน่วยงานของรัฐ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐     ไม่เป็นผูท้ี่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก าหนด 
                          ๒.๑๑     ผู้เสนอราคาต้องเปน็นิตบิุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกันกับงานทีป่ระกวดราคา
จ้างในวงเงนิไมน่้อยกว่า ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปน็ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเปน็ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯเชื่อถือ 
                                   ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปน็นิตบิุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติดา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการร่วมค้าดังกลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเปน็นติิบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดงักล่าวมาพรอ้มการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วม
ค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิตบิุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย)์ 
                          ๒.๑๒     ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๔     ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเปน็คู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลคา่ไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจจา่ยเป็นเงนิสดก็ไดต้ามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๕     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๑๖     ต้องเป็นนิตบิุคคลและมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เชื่อถือ ระยะเวลาผลงานทีผ่่านมาไม่เกิน ๕ 
ปี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    สว่นที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นติิบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้ม)ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
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                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชผีูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็บคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้ยื่น ส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถา้มี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เปน็หุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาตไิทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็ผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเปน็ผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใชส่ัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเปน็นิตบิคุคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบไุว้ใน (๑)  
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทัง้นี้หากผู้รบัมอบอ านาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 
                                   (๒)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น) 
                                   (๓)    บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษปีระเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไวด้้วย 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วน
ที่ ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๓.๓    เมื่อผู้เสนอราคาด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และแบบ
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อัตโนมัตโิดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบญัชี
เอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเ้สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยนัตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึง่รวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตัง้แต่วันเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้  
                          ๔.๓     ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นบัถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกอ่นที่จะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
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                          ๔.๕     ผูเ้สนอราคาจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  
                          ๔.๖     ผูเ้สนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรปูแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเปน็ผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของ
เอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชนร์่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หาก
ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเปน็ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนัน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มผีู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และองค์การฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้วา่ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมไิด้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกลา่ว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรฐัตรวจสอบพบวา่ผู้เสนอราคาทีช่นะการเสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งกระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรมตามข้อ 1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาท าสัญญา และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเปน็ธรรมเป็นผูท้ิ้งงานได้ 
                          ๔.๘     ผูเ้สนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดงันี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไวด้้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได ้
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาด้วยวิธปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
                          ๕.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยืน่ข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา่จะเปน็
ประโยชน์ต่อองค์การฯเท่านั้น  
                          ๕.๓     องค์การฯสงวนสิทธไิม่พิจารณาขอ้เสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ 
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                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
                          ๕.๔     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การฯมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
                          ๕.๕     องค์การฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินขององค์การฯเป็นเดด็ขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้องค์การฯจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเปน็ผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเปน็ผู้เสนอราคาทีไ่ดร้ับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไมสุ่จริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  
                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจด าเนนิงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การฯจะให้ ผู้
เสนอราคานัน้ชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ าให้เชื่อได้วา่ ผู้เสนอราคาสามารถด าเนนิงานตามประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไมเ่ป็นที่รับฟังได้ องค์การฯมีสทิธทิี่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งนี ้
ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯมีอ านาจที่จะตดัรายชื่อผู้
เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดงักล่าวออก และองค์การฯจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเปน็ผู้ทิ้งงาน  
                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ 
องค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคา 
ค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การฯยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่องค์การฯ โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้า
นั้น ไม่เกิน ๓ วนั ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู่ช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          องค์การฯจะจ่ายเงนิค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดงันี ้
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฎบิัติงานคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจร หนา ๑๕ เซนติเมตร ระยะทางทั้งสิน้ ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฎบิัติงานคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจร หนา ๑๕ เซนติเมตร ระยะทางทั้งสิน้ ๒๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน 
                          งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะก าหนดในอัตราร้อยละ 
๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อยกว่า     ๕ ปี  นับ
ถัดจากวันที่องค์การฯได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รบัแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    การหักเงนิประกันผลงาน 
                          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การฯจะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนัน้เพื่อเป็น 
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิน้ไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน (ส าหรับสญัญาที่เปน็ราคาต่อหน่วย) หรือ
ของค่าจ้างทั้งหมด (ส าหรับสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                          ผู้รับจ้างมสีิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคนื โดยผู้รบัจ้างจะต้องวางหนังสอืค้ าประกันของธนาคาร ซึ่ง
ออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อองค์การฯเพื่อเป็นหลักประกัน
แทนก็ได ้
                          องค์การฯจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อม
กับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมื่อ องค์การฯได้รับอนุมัติเงนิค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น  
                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนี้ เปน็เงินทัง้สิ้น ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
                          ๑๑.๒   เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รบัจ้าง และได้ตกลงจา้งตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิง่ของมาเพื่องานจ้างดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณชิยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วนัทีผู่้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปน็ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏบิัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณชิยนาว ี
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                          ๑๑.๓   ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การฯได้คัดเลอืกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบไุว้ในข้อ ๗ องค์การฯจะริบหลักประกนัการยื่นขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกนัการยื่น
ข้อเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๑.๔   องค์การฯสงวนสิทธิ์ทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถา้มี) 
 
                          ๑๓.๕   หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
                                   (๑)    หน่วยงานของรัฐไม่ได้รบัการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงิน
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจดัจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อจัดจา้งตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธิีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาที่องค์การฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจา้งก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกลา่ว ผูเ้สนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มวีฒุิบัตรระดบั ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขา
ช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาชา่ง ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๓.๑    ช่างก่อสร้าง 
                          ๑๓.๒    ช่างเชื่อม 
                          ๑๓.๓    ช่างโยธา 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาที่ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๗.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูเ้สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท า
สัญญากับหนว่ยงานของรัฐไวช้ั่วคราว 
  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
 ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
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