
 

ประกาศองคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย  

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกพัก สําหรับโครีดนม (คอก ๒)  

ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกพัก 

สําหรับโครีดนม (คอก ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  

                 ผูย่ื้นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวช้ั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนติิบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บรหิาร ผู้มี

อํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกันกับผูย้ื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแหง่

ประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธิห์รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผูย่ื้นข้อเสนอได้มีคําสัง่

ให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผูย้ืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเชื่อถือ 

                     ผูย้ื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่

กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมคา้" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง 

กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เขา้ประกวด

ราคาได ้

 

 

 

 

 



~ 2 ~ 

 

                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เขา้ร่วมค้าทุกรายจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า

เป็นลายลักษณอั์กษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผูร้ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรชั และ

แสดงหลักฐานดังกล่าวมาพรอ้มการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์กจิการร่วมค้านัน้

สามารถใชผ้ลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได ้

                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

                 ๑๑. ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government 

Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ต้องเป็นนิตบุิคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์สญัญา

เดียว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เชื่อถือ ระยะเวลาผลงานที่ผ่านมาไม่เกนิ ๕ ปี พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกตอ้ง ทั้งนี้ 

องค์การฯ จะลงนามสญัญาจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณางบลงทุนของสํานกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ........................ ถงึวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลด

เอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์ได้ภายหลงัจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต ์www.dpo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔๒๐๕๔ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกับรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล ์purchase@dpo.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชกีลางกําหนดภายในวันที่ 

........................ โดยองค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต ์www.dpo.go.th 

และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

  

  ประกาศ ณ วันที่        กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) 

ผูอ้ํานวยการ 

องค์การสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

  

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ใน

ระบบ e-GP ไดต้ั้งแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถงึวันเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่ ........................  

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกพัก สําหรับโครีดนม (คอก ๒)  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

ลงวันที่        กันยายน ๒๕๖๒  

 

                  องค์การสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งตอ่ไปนี้เรยีกว่า "องค์การฯ" มีความประสงค์จะ ประกวด

ราคาจ้างก่อสรา้ง ปรับปรุงคอกพัก สําหรับโครีดนม (คอก ๒) ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 

๑๖๐ หมู ่๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมี

ข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอยีด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 

                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง  

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                                    (๒)   หลักประกันผลงาน  

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชนร์่วมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์ 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที ่๑  

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที ่๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

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

                 ๒.    คุณสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 
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                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นทีเ่ข้ายืน่ข้อเสนอให้แก ่องค์การฯ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี้ 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้

ยื่นข้อเสนอไดม้คํีาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

                          ๒.๑๐     ผูย้ื่นข้อเสนอตอ้งมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน

วงเงนิไมน่อ้ยกวา่ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานเอกชนที่องค์การฯเชือ่ถือ 

                                   ผูย่ื้นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ตอ้งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงือ่นไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน

คุณสมบัตดิ้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได ้

                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนติบุิคคลใหม ่นิตบุิคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า

ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีที่กิจการร่วม

ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูร้ับผดิชอบหลักใน

การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพรอ้มการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดยีวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได ้

                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด

ทะเบียนเป็นนติบุิคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

                          ๒.๑๑     ผูย้ื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ต้องเป็นนิติบุคคลและมผีลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การฯ เชื่อถือ ระยะเวลาผลงานที่ผ่านมาไม่

เกิน ๕ ปี พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ องค์การฯ จะลงนามสัญญาจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณางบ

ลงทุนของสํานกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    สว่นที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ื้นข้อเสนอเป็นนติิบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยืน่สําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง  
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                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ถา้

ม)ี พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ื้นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน้ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ื้นข้อเสนอเป็นผูย่ื้นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยืน่สําเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี

                                   (๔)    เอกสารเพิม่เตมิอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

                                           (๔.๒)   ภพ.๒๐ (ถ้าม)ี (ถ้าม)ี 

                                           (๔.๓)   หนังสือบริคณสนธิ (ถ้าม)ี (ถ้าม)ี 

                                           (๔.๔)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคา 

                                           (๔.๕)   หนงัสือรับรองผลงาน 

                                           (๔.๖)   ใบประมาณราคางาน 

 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื้่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมือ่ผูย่ื้นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้

ยื่นข้อเสนอไมต่้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย่ื้นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งตดิอากรแสตมปต์ามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูร้บั

มอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านัน้ 

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสาํเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดยื้่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสต์ามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ทั้งนี้ เมื่อผูย่ื้นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้

ยื่นข้อเสนอไมต่้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย้ื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสน์ี้ โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ส้ิน และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ื้นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม

จัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั้งนี้ ราคา

รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนงัสือไม่ตรงกัน ใหถื้อตัวหนงัสือเป็นสําคัญ โดยคิด

ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วนัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ ๙๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ไดร้บัหนังสือแจ้งจาก องค์การฯ ให้เริม่ทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสัญญา แบบรปู และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้

ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสียกอ่นที่จะตกลงยืน่ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร

ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนกิส ์

                          ๔.๕     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์ 

                                    เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ื้นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ื้นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ

ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่

องค์การฯ ผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูย้ื่นขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ืน่ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) 

หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ื่นข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชนร์่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชนร์่วมกันนั้นออกจากการเป็นผูย่ื้นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มี

การพิจารณาขอ้เสนอ มผีูย้ื่นขอ้เสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามกีารกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผูย่ื้น

ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผูย้ืน่ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เวน้แต ่

องค์การฯ จะพจิารณาเหน็ว่าผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การฯ 
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                          ๔.๘     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องปฏิบัต ิดงันี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้าม)ี รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด 

                                   (๔)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได ้

                                   (๕)    ผูย้ื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การฯจะพิจารณา

ตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื่นขอ้เสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ จะพิจารณาจาก 

ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย้ื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไม่ถูกตอ้งตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผูย้ื่นข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่

องค์การฯกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในสว่นท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนัน้ 

ไม่มีผลทําให้เกดิการไดเ้ปรียบเสียเปรยีบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผูย้ื่นข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     องค์การฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย่ื้นข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี

ดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูร้ับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชรีายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการทําสัญญา คณะกรรมการพจิารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือองคก์ารฯ มีสิทธิใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได ้องค์การฯมีสิทธิที่จะ

ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     องค์การฯทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได ้สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น 
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สําคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสนิขององค์การฯเป็นเด็ดขาดผูย้ืน่ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้

รวมทัง้ องค์การฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายืน่ข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ

เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือ่บุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือองค์การฯ 

จะให้ผูย้ืน่ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อไดว้่าผูย้ื่นข้อเสนอสามารถดําเนนิงานตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสร็จสมบูรณ ์หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได ้องค์การฯ มสีิทธิที่จะไม่รับขอ้เสนอหรือไมร่ับราคาของผูย่ื้น

ข้อเสนอรายนัน้ ทั้งนี้ผูย่ื้นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หาก

ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลกัษณะผูย้ื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดร้ับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

หรือมีส่วนได้เสยีกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ืน่ข้อเสนอรายอื่น 

หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสัญญา ดงัระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใชเ้ช็คหรือดราฟท์นัน้ 

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการที่กรมบัญชกีลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ี์ได้รับอนญุาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบรษัิท

เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใชต้ามตวัอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแลว้ 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          องค์การฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดย

ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จาํนวน ๓ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมือ่ผูร้ับจ้าง

ปฏิบัติงานดงันี้ งานรื้อถอนโครงหลังคา งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า-ประปา งานต่อเติมเสาอาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 

วัน 
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                          งวดที ่๒ เป็นจํานวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมือ่ผูร้ับจ้าง

ปฏิบัติงานดงันี้ งานติดตั้งโครงหลังคา งานตอ่เติมหลังคา งานทาสีโครงหลังคา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสดุทา้ย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจา้งไดป้ฏบัิติงานทั้งหมดให้แล้ว

เสร็จเรียบรอ้ยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

จะกําหนด ดังนี้ 

                          ๘.๑     กรณีที่ผูร้ับจา้งนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผูอ่ื้นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก

องค์การฯ จะกําหนดค่าปรับสาํหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจาํนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจ้างชว่งน้ัน 

                          ๘.๒     กรณีที่ผูร้ับจา้งปฏบิัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็น

รายวันเป็นจํานวนเงนิตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา ไม่น้อย

กว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่องค์การฯไดร้ับมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ดัีงเดิม

ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    การหักเงินประกันผลงาน 

                          ในการจ่ายเงนิแตล่ะงวด องค์การฯจะหกัเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงนิที่ต้องจ่ายในงวดนัน้เพื่อเป็น 

ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไวทั้้งสิ้นไม่ต่ํากว่า ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 

หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สําหรบัสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

                          ผูร้ับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงนิประกันผลงานคืน โดยผูร้ับจ้างจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 

หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ้ ๑.๔ (๔) มาวาง

ไว้ต่อองค์การฯ เพ่ือเป็นหลักประกันแทน 

                          องค์การฯจะคืนเงนิประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผูร้ับจา้ง

พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสดุท้าย 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรบังานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ องค์การฯได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                          ๑๑.๒   เมื่อองค์การฯไดคั้ดเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดให้เป็นผูร้ับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องส่ังหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศ และ

ของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ื้นขอ้เสนอซึง่เป็นผูร้บัจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวี ดงันี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วัน 

นับตั้งแต่วันทีผู่ร้ับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น

ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้
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                                   (๒)    จัดการใหส้ิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชน่เดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่ง

จะต้องไดร้ับอนุญาตเช่นนัน้กอ่นบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏบัิติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรบัผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผูย้ื่นขอ้เสนอซึง่องค์การฯได้คัดเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสือค้ํา

ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  

                          ๑๑.๔   องค์การฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรือขอ้กําหนดในแบบสัญญาหรือขอ้ตกลง

จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์นี้ มีความขดัหรือแยง้กันผูย่ื้น

ข้อเสนอจะตอ้งปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององคก์ารฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สดุ และผูย้ื่นขอ้เสนอไมม่ีสิทธิเรียกร้อง

ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได ้โดยที่ผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรยีกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯไม่ได ้

                                   (๑)    องค์การฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย้ื่นขอ้เสนอที่ชนะการจดัจ้างหรือที่ไดร้ับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผูย้ืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้

ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหนา้ที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทุจริตอืน่ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การฯ หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานกอ่สร้าง 

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที่ ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ์สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับทีกํ่าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
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                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดให้เป็นผูร้บัจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้

แล้ว ผูย้ืน่ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผูม้วุีฒิบัตรระดับ ปวช. 

ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารบัราชการได ้ในอัตราไมต่่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของ

แต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจาํนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

                          ๑๓.๑    ช่างก่อสร้าง 

                          ๑๓.๒    ช่างเชือ่ม 

                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย่ื้นข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นผูร้ับจ้างตอ้งปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          องค์การฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผูย้ืน่ข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกให้

เป็นผูร้ับจ้างเพือ่นํามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผูย้ื่นขอ้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทํา

สัญญากับองค์การฯ ไว้ชั่วคราว 

 

องค์การสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

กันยายน 2562 

 


