
 

ประกาศองค์การสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

เรื่อง ประกวดราคาจา้งก่อสร้างปรับปรุงคอกพัก ส าหรับโครดีนม (คอก ๒) ด้วยวธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้ง

ปรับปรุงคอกพัก ส าหรับโครีดนม (คอก ๒) ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน

กอ่สรา้งในการประกวดราคาคร้ังนีเ้ป็นเงินทั้งสิน้ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ล้านสองแสนบาทถ้วน)  

                 ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชือ่ผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่องคก์ารส่งเสรมิ

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็น

การขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ื่น

ข้อเสนอไดม้ีค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานกอ่สรา้งประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้งในวงเงนิไม่

น้อยกวา่ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และเปน็ผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานเอกชนที่องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)เช่ือถอื 

                     ผู้ยื่นขอ้เสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรว่มค้า" ต้องมีคุณสมบตัิดังนี้ 

                     (๑) กรณีที่กจิการรว่มค้าได้จดทะเบยีนเปน็นิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามเงือ่นไขที่ก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมคา้" ส่วน

คุณสมบัติดา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิการรว่มค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานกอ่สรา้งของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเปน็

ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มค้าที่เขา้ประกวดราคาได้ 
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                     (๒) กรณีที่กจิการรว่มค้าไม่ได้จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เขา้รว่มค้าทุก

รายจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที่กจิการรว่มค้าได้มี

ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอ์ักษรก าหนดให้ผู้เขา้รว่มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดงักล่าวมาพรอ้มการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผู้เข้ารว่มค้าหลักรายเดียวเปน็

ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มค้าที่ยื่นขอ้เสนอได้ 

                     ทั้งนี ้"กจิการรว่มค้าที่จดทะเบยีนเปน็นิตบิุคคลใหม่" หมายความวา่ กจิการรว่มค้าที่จดทะเบยีนเป็น

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                 ๑๒. ตอ้งเป็นนติิบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์สัญญาเดยีว ใน และเป็นผลงานที่เปน็คูส่ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกชนที่องคก์ารฯ เช่ือถอื ระยะเวลาผลงานที่ผา่นมา

ไม่เกนิ ๕ ป ีพรอ้มทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง ทั้งนี ้องคก์ารฯ จะลงนามสัญญาจนกวา่จะไดร้ับหนังสอืแจ้งผลการ

พิจารณางบลงทุนของส านกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถงึกอ่นวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔-๒๐๕๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผ่านทางอีเมล ์purchase@dpo.go.th หรือชอ่งทางตามที่

กรมบัญชกีลางก าหนดภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)จะ

ชีแ้จงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ่๑๖ ตลุาคม 

๒๕๖๒  

  

  ประกาศ ณ วนัที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

                                                                                        

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที่ ๑ และเอกสารส่วนที ่๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตัง้แต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  
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เอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี  ๐๒๗/๒๕๖๒  

การจ้างก่อสรา้งปรับปรงุคอกพัก ส าหรับโครดีนม (คอก ๒)  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 

                  องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "องคก์ารฯ" มีความประสงค์

จะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง ปรับปรุงคอกพัก ส าหรับโครดีนม (คอก ๒) ณ ฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเลีย้งโคนม 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาจ้างกอ่สรา้ง  

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ าประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                                    (๒)   หลักประกันผลงาน  

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑  

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

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

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวยีนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Trh35%2FmQS0D5lEgEh0M2q0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g
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การบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขา้ยืน่ข้อเสนอให้แก่ องคก์ารฯ 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์คร้ังนี้ 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกนัเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานกอ่สรา้งประเภทเดียวกนักับงานที่ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้ง

ในวงเงนิไมน่้อยกวา่ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานเอกชนที่องคก์ารฯเช่ือถอื 

                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรว่มค้า" ตอ้งมีคุณสมบตัิ ดังนี้ 

                                   (๑) กรณีที่กจิการรว่มค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการรว่มค้าจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กจิการ

รว่มค้า" ส่วนคุณสมบัตดิ้านผลงานกอ่สรา้ง กจิการรว่มค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานกอ่สรา้งของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้

แสดงเป็นผลงานกอ่สรา้งของกิจการร่วมคา้ที่เข้าประกวดราคาได ้

                                   (๒) กรณีที่กจิการรว่มค้าไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม ่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่

เข้ารว่มค้าทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่

กจิการรว่มค้าได้มีขอ้ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณอ์ักษรก าหนดให้ผูเ้ข้ารว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการเขา้เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพรอ้มการยืน่ข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของ

ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

                                   ทั้งนี ้"กจิการรว่มค้าที่จดทะเบยีนเป็นนติิบุคคลใหม่" หมายความว่า กจิการรว่มค้าที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชกีลาง 

                          ๒.๑๒     ตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดยีว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่

ด้วยระเบยีบบรหิารราชการสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องคก์ารฯ เช่ือถือ ระยะเวลาผลงานที่ผา่น

มาไม่เกนิ ๕ ป ีพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี ้องคก์ารฯ จะลงนามสัญญาจนกวา่จะได้รับหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณางบลงทุนของส านกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

 

 

 

 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
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                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล บัญชรีายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

                                           (ข)   บรษิัทจ ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล หนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชผีู้ถือหุน้

รายใหญ ่(ถา้มี) พรอ้มทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่น

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พรอ้มทัง้รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้รว่มค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอืน่ๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

                                           (๔.๒)   ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบรษิัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั (รายละเอียด

วัตถุประสงคก์ารจดทะเบยีนบรษิัท/ห้างหุน้ส่วน) (ถา้มี) 

                                           (๔.๓)   ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (ถา้มี) 

                                           (๔.๔)   ส าเนาใบทะเบยีนการค้า (ภ.ค.๑๓) (ถา้มี) 

                                           (๔.๕)   ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธ ิ(ถา้มี) 

                                           (๔.๖)   ส าเนาทะเบยีนบา้น-บัตรประจ าตัวประชาชน 

                                           (๔.๗)   แผนที่ตั้งบรษิัท/ห้าง/ร้านตอ้งท าเปน็ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (พิมพ์) 

พรอ้มระบุระยะทาง 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัด

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

Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที ่๑ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในขอ้ 

๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที ่๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ านาจซึง่ตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนีห้าก

ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

 

 

 

 

                                   (๒)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานกอ่สรา้งพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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                                   (๓)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ครบถว้น 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้

โดยผูย้ื่นขอ้เสนอไมต่้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี้ โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยนัตัวตนของผูย้ื่นข้อเสนอโดยไมต่้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ให้ผูย้ืน่ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถว้นโดยไม่ตอ้งยื่นใบแจง้

ปรมิาณงานและราคา และใบบัญชรีายการกอ่สรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดยีวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรอืราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไวท้้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถา้ตัวเลขและตัวหนังสอืไมต่รงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเปน็

ส าคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมคา่ภาษมีูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกวา่  ๒๑๐ วัน ตัง้แต่วันเสนอราคาโดย

ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยืน่ขอ้เสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการกอ่สรา้งแล้วเสร็จไม่เกนิ ๙๐ วนั นับถดั

จากวันลงนามในสัญญาจา้งหรอืจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องคก์ารฯ ให้เริ่มท างาน  

                          ๔.๔     กอ่นเสนอราคา ผูย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถ่ีถ้วนและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดเสียกอ่นที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ

ตามเวลาของระบบจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์ 

                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นขอ้เสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืน่ข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอ

ราคาให้แกอ่งคก์ารฯ ผา่นทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
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คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่นตามขอ้ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชนร์ว่มกันนั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ กอ่นหรอืใน

ขณะที่มีการพจิารณาข้อเสนอ มีผูย้ื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 

๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นขอ้เสนอดงักล่าว

เป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่ องคก์ารฯ จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ มใิช่เป็นผู้ริเริ่มใหม้ีการกระท าดังกล่าวและได้

ให้ความร่วมมือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาขององคก์ารฯ 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอืน่ๆ (ถา้มี) รวม

คา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์คร้ังนี ้องคก์ารฯจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ องคก์ารฯ จะพิจารณาจาก 

ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจา้งไม่ครบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขที่องคก์ารฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและ

ความแตกต่างนั้น ไมม่ีผลท าให้เกดิการได้เปรยีบเสียเปรียบต่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     องคก์ารฯสงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นในบัญชรีายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององคก์ารฯ 

 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วย
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อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืองคก์ารฯ มีสิทธิให้ผู้ยืน่ข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจรงิเพิ่มเติมได ้

องคก์ารฯมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     องคก์ารฯทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไม่พจิารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององคก์ารฯเปน็เด็ดขาดผูย้ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือ

คา่เสียหายใดๆ มไิด ้รวมทั้ง องคก์ารฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์และลงโทษผูย้ื่นข้อเสนอ

เป็นผู้ทิง้งาน ไม่วา่จะเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถอืได้วา่ยื่นขอ้เสนอกระท า

การโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็น

ต้น 

                               ในกรณทีี่ผูย้ื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ

ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือองคก์ารฯ จะให้ผูย้ื่นขอ้เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ผู้ยืน่ข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ องคก์ารฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ

ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้น ทัง้นีผู้้ยืน่ขอ้เสนอดังกล่าวไม่มสีิทธิเรียกรอ้งคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสยีหาย

ใดๆ จากองคก์ารฯ 

                          ๕.๗     กอ่นลงนามในสัญญา องคก์ารฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

รว่มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกันกับผูย้ื่น

ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้างกอ่สร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดงัระบุในข้อ 

๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือกับองคก์ารฯ ภายใน ๗ วนั นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องคก์ารฯยึดถอืไว้ในขณะ

ท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด ดงัต่อไปนี ้ 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรอืดราฟท์

นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวนัท าสัญญา หรือกอ่นวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวธิีการที่กรมบัญชกีลางก าหนด 

 

 

 

                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทุน หรือบรษิัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
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ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษิัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสอืค้ าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวนัที่ผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากขอ้ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

                          องคก์ารฯจะจ่ายคา่จา้งซึ่งได้รวมภาษมีูลคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษอีื่น ๆ และคา่ใช้จา่ยทั้งปวงแล้ว 

โดยถอืราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจา่ยเงนิเป็น จ านวน ๓ งวด ดังนี ้

                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมือ่ผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจา้ง

ปฏิบัติงานรื้อถอนโครงหลงัคา งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ประปา งานต่อเตมิเสาอาคาร แล้วเสร็จทัง้หมด ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๐ วนั 

                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของคา่จา้ง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจา้ง

ปฏิบัติงานตดิตั้งโครงหลงัคา งานตอ่เติมหลงัคา งานทาสโีครงหลังคา แล้วเสร็จทัง้หมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสดุทา้ย เปน็จ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๕ ของคา่จา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิานทัง้หมด ให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจา้งเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสรา้งใหส้ะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจา้งเป็น

หนังสือจะก าหนด ดังนี ้

                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผูอ้ื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจาก

องคก์ารฯ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกลา่วเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจา้งช่วงนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผดิสัญญาจ้างกอ่สรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ท าสญัญาจ้าง ตามแบบ ดังระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ

ข้อตกลงจา้งเป็นหนังสือแล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพรอ่งของงานจ้างทีเ่กิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่

น้อยกวา่     ๒ ป ี นับถัดจากวันที่องคก์ารฯได้รับมอบงาน โดยต้องรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ขให้ใชก้ารได้ดดีังเดมิ

ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวนัที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพรอ่ง 

                 ๑๐.    การหักเงินประกนัผลงาน 

                          ในการจา่ยเงินแต่ละงวด องคก์ารฯจะหักเงินจ านวนรอ้ยละ ๑๐ ของเงินที่ตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพือ่

เป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตอ้งถูกหกัไว้ทัง้สิน้ไม่ต่ ากวา่ ๖ เดือน (ส าหรับสญัญาที่เป็นราคาต่อ

หน่วย) หรือของคา่จ้างทั้งหมด (ส าหรับสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

                          ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงนิประกันผลงานคนื โดยผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 

หรือหนงัสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มา

วางไว้ตอ่องคก์ารฯ เพื่อเป็นหลักประกันแทน 

 

 

                          องคก์ารฯจะคนืเงินประกันผลงาน และ/หรอืหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
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พรอ้มกับการจา่ยเงนิคา่จ้างงวดสุดทา้ย 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจา้งคร้ังนี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมือ่ องคก์ารฯได้รับอนมุัติเงินคา่กอ่สรา้งจากเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                          ๑๑.๒   เมื่อองคก์ารฯได้คัดเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจา้ง และได้ตกลงจ้าง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะตอ้งสัง่หรอืน าสิ่งของมาเพือ่งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีดงันี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแต่วนัที่ผูร้ับจา้งสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ได ้

                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ

ไทย ซึง่จะตอ้งได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่องคก์ารฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลงจา้งเป็นหนงัสือ

ภายในเวลาที่ก าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ องคก์ารฯจะรบิหลกัประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนังสือ

ค้ าประกัน การยื่นขอ้เสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น

ผู้ทิ้งงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ  

                          ๑๑.๔   องคก์ารฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาหรือ

ข้อตกลงจา้งเป็นหนังสือให้เปน็ไปตามความเหน็ของส านักงานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขดัหรือแย้งกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยขององค์การฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอืเป็นทีส่ดุ และผู้ยืน่ข้อเสนอไม่มสีิทธิ

เรียกรอ้งคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   องคก์ารฯ อาจประกาศยกเลกิการจัดจ้างในกรณีต่อไปนีไ้ด้ โดยที่ผูย้ื่นขอ้เสนอจะ

เรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ จากองคก์ารฯไม่ได้ 

                                   (๑)    องคก์ารฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะท าการจัดจา้งคร้ังนีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นขอ้เสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือทีไ่ด้รับการคัดเลอืกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระท าการทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

 

 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างคร้ังนีต้่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแกอ่งคก์ารฯ หรือกระทบ
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ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดยีวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานกอ่สร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานกอ่สรา้งตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ คา่

งานกอ่สรา้งลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี้ 

                          ตามเงือ่นไข หลักเกณฑ์ สตูรและวธิีค านวณที่ใชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชว่ยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สรา้ง ตามหนงัสือ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไวใ้นวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไวใ้น

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคก์ารฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมอืชา่ง 

                          เมื่อองคก์ารฯได้คัดเลอืกผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้รับจา้งและได้ตกลงจ้างกอ่สรา้งตาม

ประกาศนีแ้ล้ว ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบัตงิานกอ่สรา้งดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผูม้ีวุฒิบัตร

ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไมต่่ ากวา่

รอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอยา่งน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปนี้ 

                          ๑๓.๑    ช่างกอ่สรา้ง 

                          ๑๓.๒    ช่างเช่ือม 

                 ๑๔.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไวโ้ดยเครง่ครัด 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          องคก์ารฯ สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เปน็ผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอื

ท าสัญญากับองคก์ารฯ ไว้ชั่วคราว 

  

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 


