
 

ประกาศองค์การสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย  

เรื่อง ประกวดราคาจา้งท้าระบบบ้าบัดน้า้เสีย ทรง Capsule ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรวัน จ้านวน ๑ ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างท้าระบบบ้าบัดน้้า

เสีย ทรง Capsule ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรวัน จ้านวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสาม

หม่ืนหกพันบาทถ้วน)  

                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องคก์ารส่งเสริม

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รบัเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน

ข้อเสนอได้มีค้าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างในวงเงินไม่

น้อยกวา่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานเอกชนที่องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทยเชื่อถอื 

                     ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการร่วมคา้" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

                     (๑) กรณีที่กจิการร่วมคา้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะต้องมีคุณสมบัติครบถว้น

ตามเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กจิการร่วมคา้" ส่วน

คุณสมบัติด้านผลงานกอ่สร้าง กจิการร่วมคา้ดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมคา้มาใช้แสดงเป็น

ผลงานกอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ที่เข้าประกวดราคาได้ 
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                     (๒) กรณีที่กจิการร่วมคา้ไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมคา้ 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กจิการร่วมคา้ได้

มีขอ้ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคา้เป็นลายลักษณอั์กษรก้าหนดใหผู้้เข้าร่วมคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ กิจการร่วมคา้น้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้ารว่มคา้หลักรายเดียวเป็น

ผลงานกอ่สร้างของกิจการร่วมคา้ที่ย่ืนข้อเสนอได้ 

                     ทั้งน้ี "กจิการร่วมคา้ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กจิการร่วมคา้ที่จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูสั่ญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก้าหนด 

                 ๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่

ถูกต้องครบถว้นในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                 ๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลคา่ไมเ่กนิสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก้าหนด 

                 ๑๕. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคูสั่ญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหนว่ยงานเอกชนที่องคก์ารฯ เชื่อถอื ระยะเวลาผลงานที่ผา่นมา

ไมเ่กนิ ๕ ป ีพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

 

                ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถงึกอ่นวันเสนอราคา  

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.dpo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ 

 

/ผู้สนใจ.... 
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                ผู้สนใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ purchase@dpo.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง

ก้าหนดภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียด

ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  

  ประกาศ ณ วันที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

                                                                             
  

 

  

 

 

 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถงึวันเสนอ 
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เอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี  ๐๔๒/๒๕๖๑  

การจ้างท้าระบบบา้บัดน้้าเสยี ทรง Capsule ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรวนั จ้านวน ๑ ชุด  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

ลงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

 

                  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  "องค์การฯ" มีความประสงค์จะ 

ประกวดราคาจ้างท้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทรง Capsule ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรวัน จ้านวน ๑ ชุด ณ องค์การ

ส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๒๒ ถนนห้วยแกว้ ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้แนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาจ้างกอ่สร้าง  

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้้าประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                                    (๒)   หลักประกันผลงาน  

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑  

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

  

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิ้งงาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
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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                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจา้งงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก ่องค์การฯ 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีค้าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างกอ่สร้าง

ในวงเงินไม่น้อยกวา่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถว้น) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหนว่ยงาน

ของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนที่องคก์ารฯเชื่อถอื 

                                   ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการร่วมคา้" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

                                   (๑) กรณีที่กจิการร่วมคา้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะต้องมี

คุณสมบัติครบถว้นตามเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กจิการ

ร่วมคา้" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกอ่สร้าง กจิการร่วมคา้ดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมคา้มาใช้

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมคา้ทีเ่ข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีที่กจิการร่วมคา้ไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่

เข้าร่วมคา้ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่

กจิการร่วมคา้ได้มีขอ้ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคา้เป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดใหผู้้เข้าร่วมคา้รายใดรายหน่ึงเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการเขา้เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ กิจการร่วมคา้น้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้เข้าร่วมคา้หลักรายเดียวเป็นผลงานกอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ที่ย่ืนเสนอราคาได้ 

                                   ทั้งน้ี "กจิการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กจิการร่วมคา้ที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูสั่ญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไมถู่กต้องครบถว้นในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

                          ๒.๑๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น

แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลคา่ไมเ่กนิสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก้าหนด 
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                          ๒.๑๕     ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหนว่ยงานเอกชนที่องคก์ารฯ เชือ่ถือ ระยะเวลาผลงานที่ผ่าน

มาไมเ่กนิ ๕ ป ีพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ื้นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ใหย่ื้นส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจา้กัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ย่ืนส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชีผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่(ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ื้นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย่ื้น

ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้น้ัน ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นสว่นที่มิไดถ้ือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส้าเนา

ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ื้นข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคา้ ใหย่ื้นส้าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมคา้ และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ใบประมาณราคา 

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองผลงาน 

                                           (๔.๓)   หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

                                           (๔.๔)   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

                                           (๔.๕)   ส้าเนาบัตรประจา้ตัวประชาชน และส้าเนาทะเบยีนบ้านของผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคา 

                                           (๔.๖)   กรณีมอบอ้านาจ ต้องมีส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียน

บ้านผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ 

                                           (๔.๗)   ภพ.๒๐ 

                                           (๔.๘)   หนังสือบริคณสนธิ 

 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
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                                           ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ 

๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนกระท้าการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ

อ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ ทั้งน้ีหาก

ผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

                                   (๒)    ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    บัญชีรายการกอ่สร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก้าไรไวด้้วย 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ครบถว้น 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้

โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถว้น พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 

พร้อมจัดท้าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชรีายการกอ่สร้างใหค้รบถว้น 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรอืราคาต่อหนว่ย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวท้้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา้ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ใหถ้ือตัวหนังสือเป็น

ส้าคัญ โดยคดิราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่  ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ ๖๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องคก์ารฯ ใหเ้ริ่มท้างาน  

                          ๔.๔     กอ่นเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรปู และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถ้ี่ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกอ่นที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
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                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถอืตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์เป็นเกณฑ์  

                                    เม่ือพ้นก้าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่บัเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอ

ราคาให้แก่องคก์ารฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด้าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผูย่ื้นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ กอ่นหรือใน

ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผูย่ื้นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 

๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าว

เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้รเิริ่มใหมี้การกระท้าดังกล่าวและได้

ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององคก์ารฯ 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาทีเ่สนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม

คา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

ก้าหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี องคก์ารฯจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการย่ืนข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพจิารณาผูช้นะการย่ืนข้อเสนอ องคก์ารฯ จะพิจารณาจาก 

ราคารวม 
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                          ๕.๓     หากผูย่ื้นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไมถู่กต้อง หรือไม่ครบถว้นตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผูย่ื้นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง

ไปจากเง่ือนไขที่องคก์ารฯก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและ

ความแตกต่างน้ัน ไมมี่ผลท้าให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

                          ๕.๔     องคก์ารฯสงวนสทิธิ์ไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชรีายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การฯ 

                                   (๒)    ไมก่รอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองคก์ารฯ มีสิทธิใหผู้้ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

องคก์ารฯมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไมท่้าสัญญา หากขอ้เท็จจริงดังกล่าวไมเ่หมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

                          ๕.๖     องคก์ารฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต้่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส้าคัญ และใหถ้อืว่าการตัดสินขององค์การฯเปน็เด็ดขาดผูย่ื้นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือ

คา่เสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้ง องคก์ารฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ

เป็นผู้ทิ้งงาน ไมว่่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้วา่ย่ืนข้อเสนอกระท้า

การโดยไมสุ่จริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือ่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็น

ต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาต้่าสุด เสนอราคาต้่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือองค์การฯ จะใหผู้้ย่ืนข้อเสนอน้ันชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถด้าเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชีแ้จงไมเ่ป็นที่รับฟังได้ องค์การฯ มีสิทธิที่จะไมร่ับ

ข้อเสนอหรือไมร่ับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหาย

ใดๆ จากองคก์ารฯ 
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                          ๕.๗     กอ่นลงนามในสัญญา องคก์ารฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระทา้ที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ื้น

ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทา้การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท้าสัญญาจ้างกอ่สร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือท้าข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การฯ ภายใน ๗ วนั นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหอ้งคก์ารฯยึดถือไว้ในขณะ

ท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี  

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

น้ัน ช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือกอ่นวันน้ันไมเ่กิน ๓ วันท้าการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกจิค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสอืค้้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคนืให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากขอ้ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

                          องคก์ารฯจะจ่ายคา่จ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จา่ยทั้งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก้าหนดการจ่ายเงินเป็น จ้านวน ๒ งวด ดังน้ี 

                          งวดที่ ๑ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม่ือผู้รับจ้าง

ได้ปฎิบัติงาน รือ้ถอนทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย งานปรับพื้นที่ ปักผัง งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่กั้นบ่อน้้าเสีย 

พร้อมติดตะแกรงดักขยะ งานโครงสร้างฐานรากและงานเทคอนกรีต MEMBRANE TANK เสร็จเรียบร้อย งานฉาบปูน

ผนังและพืน้บ่อสูบน้้าเสีย ห้องเครื่องเป่าอากาศ ห้องควบคุมปั๊มและถังเคมี เสร็จเรียบร้อย และงานปรับปรุงอ่ืน เสร็จ

เรียบร้อย ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๗๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจา้งเป็นหนังสือ รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจา้งเป็น

หนังสือจะก้าหนด ดังน้ี 

                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจา้งน้างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงใหผู้้อ่ืนท้าอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
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องคก์ารฯ จะก้าหนดคา่ปรับส้าหรับการฝา่ฝืนดังกล่าวเป็นจ้านวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 

                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจา้งปฏิบัติผิดสัญญาจ้างกอ่สร้าง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะก้าหนดคา่ปรับ

เป็นรายวันเป็นจ้านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ท้าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ข้อตกลงจา้งเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลา ไม่

น้อยกวา่     ๒ ป ี นับถัดจากวันที่องค์การฯได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิม

ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช้ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    การหักเงินประกนัผลงาน 

                          ในการจา่ยเงินแต่ละงวด องคก์ารฯจะหักเงินจ้านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพื่อ

เป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทัง้ส้ินไม่ต้่ากวา่ ๖ เดือน (ส้าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อ

หน่วย) หรือของคา่จ้างทั้งหมด (ส้าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

                          ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคนื โดยผู้รับจ้างจะต้องน้าหนังสือค้้าประกันของธนาคาร 

หรือหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มา

วางไว้ต่อองคก์ารฯ เพื่อเป็นหลักประกันแทน 

                          องคก์ารฯจะคนืเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้้าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แกผู่้รับจ้าง

พร้อมกับการจ่ายเงินคา่จ้างงวดสุดท้าย 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างส้าหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทา้ได้ต่อเม่ือ องคก์ารฯได้รับอนุมัติเงินคา่ก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณประจา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๑.๒   เม่ือองค์การฯได้คัดเลือกผูย่ื้นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจา้ง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน้าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของน้ันต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการส่ังหรือน้าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วัน นับต้ังแต่วันที่ผูร้ับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการใหส่ิ้งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าทา่ ใหบ้รรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ

ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณชิยนาวี 
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                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งองค์การฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

ภายในเวลาที่ก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องคก์ารฯจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือ

ค้้าประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็น

ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

                          ๑๑.๔   องคก์ารฯสงวนสทิธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาหรือ

ข้อตกลงจา้งเป็นหนังสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถา้มี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยขององค์การฯ ค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ

เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   องคก์ารฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผูย่ื้นข้อเสนอจะ

เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากองคก์ารฯไม่ได้ 

                                   (๑)    องคก์ารฯไม่ไดร้ับการจดัสรรเงินที่จะใชใ้นการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะท้าการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท้าทีเ่ขา้ลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท้าการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแก่องคก์ารฯ หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท้านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานกอ่สร้าง 

                          การปรับราคาค่างานกอ่สร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน้ามาใช้ในกรณีที ่คา่

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปน้ี 

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง ตามหนังสือ

ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา่ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคก์ารฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมอืชา่ง 

                          เม่ือองค์การฯได้คัดเลือกผูย่ื้นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจา้งและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศน้ีแล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผูมี้วุฒบิัตร

ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเ้ข้ารับราชการได้ ในอัตราไมต้่่ากวา่

ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ้านวนช่างอยา่งน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 
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                          ๑๓.๑    วิศวกรงานเกี่ยวกับระบบทีเ่ก่ียวข้อง 

                          ๑๓.๒    ช่างกอ่สร้าง 

                          ๑๓.๓    ช่างเชื่อม 

                          ๑๓.๔    ช่างไฟฟา้ 

                 ๑๔.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการกอ่สร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          องคก์ารฯ สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ที่ก้าหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ

ท้าสัญญากับองค์การฯ ไวช้ั่วคราว 

 

 

องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

 11 กรกฎาคม 2561  

 

 


