
 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บวัสดุ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างต่อเติมคลังเกบ็วัสดุ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมืน่

บาทถ้วน)  

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราวเนื่องจากเปน็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบช่ืุอไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เปน็ผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเปน็หุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เปน็นิติบุคคลผู้มีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ข้อเสนอให้แก่องค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปน็

ผู้กระทําการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี 

                 ๙. ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ยื่นข้อเสนอได้มีคําส่ังให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกนัเช่นว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระกวดราคาจ้างก่อสร้างใน

วงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ป็นคู่สัญญาโดยตรงกบั

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีอ่งค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)เช่ือถือ 
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                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบตัิดังนี้ 

                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบติั

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วม

ค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามา

ใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า

ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่

กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น

ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน

ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยืน่ข้อเสนอได้ 

                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด

ทะเบียนเปน็นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกบังานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ใน และเป็นผลงานทีเ่ปน็คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เช่ือถือ ระยะเวลา

ผลงานที่ผ่านมาไม่เกิน ๕ ป ีพร้อมท้ังรบัรองสําเนาถกูต้อง ทั้งนี้ องค์การฯ จะลงนามสัญญาจนกว่าจะได้รบั

หนังสือแจ้งผลการพิจารณางบลงทุนของสํานกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่าน

ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔-๒๐๕๖ ในวันและเวลาราชการ 
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                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด

สอบถามมายัง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผ่านทางอีเมล์ purchase@dpo.go.th 

หรือช่องทางตามที่กรมบญัชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒  
  

  ประกาศ ณ วันที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

                                                                                                                 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่๑ และเอกสาร

ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที ่ ๐๑๙/๒๕๖๒  
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การจ้างก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บวัสดุ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

ลงวันที ่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  
 

                  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ" มีความ

ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมคลังเกบ็วัสดุ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ณ องค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (โรงงานผลิตภัณฑ์นมมวกเหล็ก) เลขที่ ๑๖๐/๑ หมู ่๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จงัหวัดสระบรุี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด

ดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง  

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกนั  

                                    (๑)   หลักประกนัสัญญา  

                                    (๒)   หลักประกนัผลงาน  

                          ๑.๕     สูตรการปรบัราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารทีก่ําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เปน็บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเปน็ผู้ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เปน็บุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เปน็ผู้

ทิ้งงานของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายืน่ข้อเสนอให้แก่ 

องค์การฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขัน

อย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 

                          ๒.๙     ไม่เปน็ผู้ได้รบัเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําส่ังให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกนัเช่นว่านัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ปน็คู่สัญญาโดยตรง

กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯเชื่อถือ 

                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบติั ดังนี้ 

                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 

"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ

ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติ

บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 

ในกรณีทีก่ิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด

รายหนึ่งเปน็ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรฐั และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม

การยืน่ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้

ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยืน่เสนอราคาได้ 

                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเปน็นิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ต้องเปน็นิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ใน และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เช่ือถือ 

ระยะเวลาผลงานที่ผ่านมาไม่เกิน ๕ ป ีพร้อมทั้งรบัรองสําเนาถกูต้อง ทั้งนี้ องค์การฯ จะลงนามสัญญาจนกว่า

จะได้รบัหนังสือแจ้งผลการพิจารณางบลงทุนของสํานกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ 
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                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยืน่สําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองสําเนา

ถูกต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัด ให้ยืน่สําเนาหนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้

ยื่นสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเปน็หุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เปน็หุ้นส่วนทีม่ิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม

ทั้งรบัรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมค้า ให้ยืน่

สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรบัรองการจดทะเบียน 

                                           (๔.๒)   ภพ.๒๐ (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

                                           (๔.๓)   หนังสือบริคณสนธิ (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

                                           (๔.๔)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้

ประสงค์จะเสนอราคา 

                                           (๔.๕)   หนังสือรบัรองผลงาน 

                                           (๔.๖)   ใบประมาณราคางาน 

 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่

๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ

ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
 

 

 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบ

หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รบั
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มอบอํานาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดง

รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยืน่ข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืน่

ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 

๑.๒ พร้อมจดัทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเปน็เงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ท้ายใบเสนอ

ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่

ตรงกนั ให้ถือตัวหนังสือเปน็สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และ

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาทีเ่สนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ

ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา

มิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่เกิน ๙๐ 

วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีไ่ด้รบัหนังสือแจ้งจาก องค์การฯ ให้เริม่ทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรปู และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ่้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่

ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
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                                    เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่น

ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 

เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอ

รายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การฯ จะพิจารณา

ลงโทษผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผู้

ริเริม่ให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การฯ 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื่อนไขทีร่ะบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเปน็ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี องค์การฯจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ

พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยืน่
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ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การฯกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้

ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     องค์การฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน

กรณีดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เปน็สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจง

ข้อเท็จจริงเพิม่เติมได้ องค์การฯมีสิทธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริง

ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     องค์การฯทรงไว้ซึง่สิทธิทีจ่ะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรือ

อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯเปน็เด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะ

เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 

หากมีเหตทีุ่เช่ือถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ

สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสรจ็สมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เปน็ทีร่ับฟังได้ 

องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รบัราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือทีไ่ด้รบัการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็
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ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอ่ืน

ใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ

ในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเปน็หนังสือกับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รบัแจ้ง และจะต้องวาง

หลักประกนัสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การ

ฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปนี้  

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเปน็เช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือด

ราฟท์นั้น ชําระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกนันี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนบัถดัจากวันที่ผู้ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบัจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          องค์การฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเปน็ จํานวน ๓ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้

รับจ้างปฎิบัติงานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง งานเสาเข็ม งานฐานราก แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้

รับจ้างปฎิบัติงานติดตั้งเสาเหล็ก งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมงุวัสดุ แล้วเสรจ็ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบตัิงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานทีก่่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรบัตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนงัสือจะกําหนด ดังนี้ 

                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รบัจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รบั

อนุญาตจากองค์การฯ จะกําหนดค่าปรบัสําหรบัการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ

งานจ้างช่วงนัน้ 
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                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบติัผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะ

กําหนดค่าปรบัเปน็รายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทาํสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือข้อตกลงจ้างเปน็หนังสือแล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า     ๒ ป ี นับถัดจากวันที่องค์การฯได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้

การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นบัถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งความชํารดุบกพร่อง 

                 ๑๐.    การหักเงินประกันผลงาน 

                          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การฯจะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินทีต่้องจ่ายในงวด

นั้นเพ่ือเปน็ ประกนัผลงาน ในกรณีทีเ่งินประกนัผลงานจะต้องถูกหกัไว้ทั้งส้ินไม่ต่าํกว่า ๖ เดือน (สําหรบั

สัญญาที่เปน็ราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปน็ราคาเหมารวม) 

                          ผู้รับจ้างมีสิทธิทีจ่ะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนําหนงัสือคํ้าประกนัของ

ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดังระบุใน

ข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อองค์การฯ เพื่อเป็นหลักประกนัแทน 

                          องค์การฯจะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่

ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาํป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ่ องค์การฯได้รับอนมุัติเงินค่าก่อสร้าง

จากเงินงบประมาณประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 

                          ๑๑.๒   เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เปน็ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 

ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบัจ้างจะต้องส่ังหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา

จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับ

ขนได้ตามทีร่ฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเปน็ผู้รบัจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รบัจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปน็ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบั

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุส่ิงของนั้น โดยเรือ

อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รบัอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน็ของทีร่ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รบัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงองค์การฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
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หนังสือภายในเวลาทีก่ําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้

ออกหนังสือคํ้าประกนั การยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ  

                          ๑๑.๔   องค์การฯสงวนสิทธิ์ทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีทีเ่อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ

แย้งกนัผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉยัขององค์การฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุ่ด และผู้ยื่น

ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯไม่ได้ 

                                   (๑)    องค์การฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่

เพียงพอทีจ่ะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รบัการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็

ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอ่ืน

ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทาํการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การฯ หรือ

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรบัราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณี

ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 

                          ตามเงือ่นไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทีร่ะดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีไ่ด้ระบใุน

ข้อ ๑.๕ 

 

 

 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
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ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มี

วุฒิบตัรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รบัรองให้เข้ารบัราชการได้ ใน

อัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง 

ดังต่อไปนี้ 

                          ๑๓.๑    ช่างก่อสร้าง 

                          ๑๓.๒    ช่างเช่ือม 

                          ๑๓.๓    ช่างไฟฟ้า 

                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          องค์การฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เปน็ผู้รบัจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่ําหนดจะถูกระงับการยื่น

ข้อเสนอหรือทําสัญญากับองค์การฯ ไว้ช่ัวคราว 

  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

 ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

 


