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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding)  

เลขที่ ........................  

การจางกอสรางปรบัปรุงซอมแซมโรงอาหารสํานักงานกลาง  

ตามประกาศ องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย  

ลงวันที่         กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

 

                  องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย ซ่ึงตอไปนี้เรยีกวา "อ.ส.ค." มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง

กอสราง ปรับปรงุซอมแซมโรงอาหารสํานักงานกลาง ณ องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย ๑๖๐ หมู ๑ ตําบล

มติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดวยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกาํหนด

ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส  

                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอยีด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส  

                          ๑.๓     สญัญาจางกอสราง  

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ําประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                                    (๒)   หลักประกันผลงาน  

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนยิาม  

                                    (๑)   ผูท่ีมผีลประโยชนรวมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

                          ๑.๗     แบบบัญชเีอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส  

                                    (๑)   บัญชเีอกสารสวนท่ี ๑  

                                    (๒)   บัญชเีอกสารสวนท่ี ๒  

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

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผูย่ืนขอเสนอ  

                          ๒.๑     มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลกิกจิการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรอืทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผูประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวีาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชรีายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวยีนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนติบุิคคลทีผู่ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมอํีานาจในการดําเนนิงานในกจิการของนติบุิคคลนัน้ดวย 

/๒.๖ มคีุณสมบัต.ิ....
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                          ๒.๖     มคีุณสมบัตแิละไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจดัจางและการ

บรหิารพสัดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนติบุิคคลผูมอีาชพีรบัจางงานท่ีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก อ.ส.ค. ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกสครัง้นี้ 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐับาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมคีําสั่งใหสละเอกสทิธ์ิและความคุมกันเชนวานัน้ 

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมผีลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงนิ

ไมนอยกวา ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรอื

หนวยงานเอกชนท่ีอ.ส.ค.เชื่อถือ 

                                   ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรปูแบบของ "กจิการรวมคา" ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้ 

                                   กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผดิชอบในปรมิาณงาน สิง่ของ หรอืมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวา

ผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                                   กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานัน้

ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดยีวเปนผลงานของกจิการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย

จะตองมคีุณสมบัตคิรบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชญิชวน 

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๑๒     ตองเปนนติบุิคคลและมผีลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวธีิการทาง

อเิล็กทรอนิกส สัญญาเดยีว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บรหิารราชการสวนทองถิ่น รฐัวสิาหกิจ หรอืหนวยงานเอกชนซึง่เปนนติบุิคคลที่ อ.ส.ค.เช่ือถอื ระยะเวลาผลงานที่ผานมาไม

เกิน ๕ ป นับถัดจากวันออกหนงัสอืรบัรองผลงาน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง ทัง้นี้ อ.ส.ค. จะลงนามสัญญาจนกวาจะ

ไดรบัหนังสอืแจงผลการพจิารณางบลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจางภาครัฐ

ดวยอเิล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 

                          ๓.๑    สวนที ่๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนติบุิคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน

นติบุิคคล บัญชรีายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง  

                                           (ข)   บรษิัทจํากัดหรอืบรษัิทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติิ

บุคคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชรีายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี และบญัชีผูถอืหุนรายใหญ (ถามี) พรอม

ทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

/(๒) ในกรณี.....
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                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใชนิตบิุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สาํเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน

หุนสวน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางของผูเปนหุนสวนท่ีมไิดถอืสญัชาตไิทย พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยืน่ขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ

การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรอื (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสอืรับรองจดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท 

                                           (๔.๒)   ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจํากัด/หางหุนสวนจํากัด (รายละเอยีด

วัตถุประสงคการจดทะเบยีนบรษัิท/หางหุนสวน) 

                                           (๔.๓)   สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 

                                           (๔.๔)   สําเนาใบทะเบียนการคา 

                                           (๔.๕)   สําเนาหนังสอืบรคิณหสนธิ 

                                           (๔.๖)   หนงัสือรับรองผลงาน พรอมสําเนาสัญญา 

                                           (๔.๗)   สําเนาทะเบยีนบาน-บัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคา 

                                           (๔.๘)   แผนท่ีตัง้บรษัิท/หาง/รานตองทําเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน (พมิพ) พรอมระบุ

ระยะทาง 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารสวนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทัง้นี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิสจะสรางบัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่น

ขอเสนอไมตองแนบบัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที ่๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสอืมอบอํานาจซึ่ง

ตดิอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปน

บุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนติภิาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 

                                   (๒)    สาํเนาหนังสอืรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    บัญชเีอกสารสวนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ทัง้นี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชเีอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิสจะสรางบัญชเีอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอ

ไมตองแนบบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส

ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง

ครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยนืยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

/๔.๒ ใหผูยื่น.....



-๖- 

 
                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา

จางกอสรางดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยืน่ใบแจงปรมิาณงานและราคา 

และใบบัญชรีายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพยีงครัง้เดยีวและราคาเดยีว โดย

เสนอราคารวม หรอืราคาตอหนวย หรอืราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมที่

เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสอืเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม

ทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษมีูลคาเพิ่ม ภาษอีากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  ๒๑๐ วัน ตัง้แตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยนืราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสรจ็ไมเกนิ ๖๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจางหรอืจากวนัที่ไดรับหนังสอืแจงจาก อ.ส.ค. ใหเริ่มทํางาน  

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอยีด ฯลฯ ใหถี่ถวน

และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอเิล็กทรอนกิสทัง้หมดเสยีกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา

จางอเิล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส

ในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา

ของระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิสเปนเกณฑ  

                                    เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 

File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผดิชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของ

เอกสาร PDF File กอนที่จะยนืยนัการเสนอราคา แลวจงึสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกอ.ส.ค. ผานทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรอืไม หาก

ปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู

ยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนัน้ออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสวา กอนหรอืในขณะท่ีมกีาร

พจิารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราย

นัน้ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และอ.ส.ค. จะพจิารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต อ.ส.ค. จะ

พจิารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนัน้ มิใชเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการ

พจิารณาของอ.ส.ค. 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏบัิต ิดังนี้ 

(๑) ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 

/(๒) ราคาท่ี.....
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                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมูีลคาเพิ่ม และภาษอีื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายท้ัง

ปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบยีนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดวยวธีิประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑและสทิธใินการพจิารณา 

                          ๕.๑     การพจิารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสครัง้นี้ อ.ส.ค.จะพจิารณาตัดสนิโดย

ใชหลักเกณฑ ราคา  

                          ๕.๒     การพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ อ.ส.ค. จะพจิารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพจิารณาผล การประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกสจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรอื

รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่อ.ส.ค.กําหนดไว

ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ในสวนท่ีมใิชสาระสําคัญและความแตกตางนัน้ ไมมผีลทําใหเกิดการ

ไดเปรยีบเสยีเปรยีบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเปนการผดิพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอนปรนการตัด

สทิธิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 

                          ๕.๔     อ.ส.ค.สงวนสทิธ์ิไมพจิารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายน้ันในบัญชรีายช่ือผูรบัเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส หรอืบัญชรีายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซือ้จัดจาง

ดวยอเิล็กทรอนกิส ของอ.ส.ค. 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจางดวยอเิล็กทรอนกิส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสที่

เปนสาระสําคัญ หรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสหรอือ.ส.ค. มสีทิธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจรงิเพิ่มเตมิได อ.ส.ค.มสีทิธทิี่จะไมรับขอเสนอ 

ไมรับราคา หรอืไมทําสัญญา หากขอเท็จจรงิดังกลาวไมเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

                          ๕.๖     อ.ส.ค.ทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได 

และอาจพจิารณาเลอืกจางในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิ การประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกสโดยไมพจิารณาจดัจางเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถอืวา

การตัดสนิของอ.ส.ค.เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรยีกรองคาใชจาย หรอืคาเสยีหายใดๆ มไิด รวมทัง้ อ.ส.ค.จะพจิารณา

ยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก

หรอืไมก็ตาม หากมเีหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจรติ เชน การเสนอเอกสารอนัเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคล

ธรรมดา หรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตาม 

/เอกสาร.....



-๘- 

 
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสได คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสหรอือ.ส.ค. จะใหผูยื่น

ขอเสนอนัน้ช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส

ใหเสรจ็สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได อ.ส.ค. มสีทิธิที่จะไมรับขอเสนอหรอืไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ ท้ังนี้ผู

ยื่นขอเสนอดังกลาวไมมสีทิธิเรียกรองคาใชจายหรอืคาเสยีหายใดๆ จากอ.ส.ค. 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา อ.ส.ค. อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หากปรากฏ

วามกีารกระทําที่เขาลักษณะผูยืน่ขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืท่ีไดรับการคัดเลือกมผีลประโยชนรวมกัน หรอืมีสวนได

เสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรอืเจาหนาที่ใน

การเสนอราคา หรอืสอวากระทาํการทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบใุนขอ ๑.๓ หรอื

ทําขอตกลงเปนหนังสอืกับอ.ส.ค. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิ

เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ใหอ.ส.ค.ยดึถอืไวในขณะทําสญัญาโดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรอืดราฟทลงวันที่ท่ีใชเช็คหรอืดราฟทนัน้ ชําระ

ตอเจาหนาที่ในวนัทําสัญญา หรอืกอนวันนัน้ไมเกนิ ๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงั

ระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปนหนังสอืค้ําประกันอเิล็กทรอนกิสตามวธิกีารท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสอืค้ําประกันของบรษัิทเงนิทุน หรอืบรษัิทเงนิทุนหลักทรพัยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบ

กจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบรษัิท

เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวยีนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืค้ําประกันของธนาคารท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พนัธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมดีอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงนิ 

                          อ.ส.ค.จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษมีูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือราคา

เหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงนิเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอตัรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏบิัตงิาน งานตติตัง้ฝาเพดาน

ภายใน-ภายนอก,งานปดชองดานบนหลังคา,งานกอผนังอฐิบล็อกพรอมฉาบปูน,งานตดิตัง้เคานเตอรคอนกรตีพรอมปูผวิ,งาน

ระบบไฟฟา๕๐% ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงนิในอตัรารอยละ ๖๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏบิัติงานทัง้หมด ใหแลวเสร็จ

เรยีบรอยตามสัญญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสอื รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสนี้ หรอืขอตกลงจางเปนหนังสอืจะ

กําหนด ดังนี้ 

/๘.๑ กรณี.....



-๙- 

 
                          ๘.๑     กรณีที่ผูรบัจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอกีทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากอ.ส.ค. 

จะกําหนดคาปรบัสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรบัจางปฏิบัตผิดิสัญญาจางกอสราง นอกเหนอืจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรบัเปน

รายวนัเปนจํานวนเงินตายตัวในอตัรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกนัความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืขอตกลงจาง

เปนหนังสอืแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารดุบกพรองของงานจางที่เกดิข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  ๒ ป  นับถัด

จากวันที่อ.ส.ค.ไดรบัมอบงาน โดยตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจง

ความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๐.    การหักเงนิประกันผลงาน 

                          ในการจายเงนิแตละงวด อ.ส.ค.จะหักเงนิจาํนวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดนัน้เพื่อเปน ประกัน

ผลงาน ในกรณีที่เงนิประกันผลงานจะตองถูกหักไวทัง้สิ้นไมต่ํากวา ๖ เดอืน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) หรอืของ

คาจางทัง้หมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 

                          ผูรับจางมสีทิธิที่จะขอเงินประกันผลงานคนื โดยผูรบัจางจะตองนําหนังสอืค้ําประกันของธนาคาร หรอื

หนังสอืค้ําประกันอเิล็กทรอนกิสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) มาวางไวตอ

อ.ส.ค. เพื่อเปนหลักประกันแทน 

                          อ.ส.ค.จะคืนเงนิประกันผลงาน และ/หรอืหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับ

การจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

                 ๑๑.    ขอสงวนสทิธใินการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสาํหรับงานจางครัง้นี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ อ.ส.ค.ไดรบัอนุมัตเิงินคากอสรางจากเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          ๑๑.๒   เม่ือ อ.ส.ค. ไดคัดเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกสแลว ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ตอง

นําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏบิัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ีดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการส่ังหรอืนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน 

นับตัง้แตวันท่ีผูรับจางสั่งหรอืซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรอือื่นได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืท่ีมสีทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรอือื่นที่มใิชเรอืไทย ซึ่งจะตอง

ไดรบัอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอืเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย

เรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏบิัตติาม (๑) หรอื (๒) ผูรบัจางจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ

การพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่ง อ.ส.ค. ไดคัดเลอืกแลว ไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสอืภายในเวลา 

/ที่กําหนด.....



-๑๐- 

 
ที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ อ.ส.ค.จะรบิหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรอืเรยีกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกัน การยื่น

ขอเสนอทันท ีและอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  

                          ๑๑.๔   อ.ส.ค.สงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาหรอืขอตกลงจางเปน

หนังสอืใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสนี้ มคีวามขัดหรอืแยงกันผูยื่น

ขอเสนอจะตองปฏบัิตติามคําวนิจิฉัยของ อ.ส.ค. คําวนิจิฉัยดังกลาวใหถอืเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมสีทิธิเรยีกรอง

คาใชจายใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   อ.ส.ค. อาจประกาศยกเลิกการจดัจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูย่ืนขอเสนอจะเรยีกรอง

คาเสยีหายใดๆ จากอ.ส.ค.ไมได 

                                   (๑)    อ.ส.ค.ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรอืไดรับจัดสรรแตไมเพยีงพอท่ีจะทํา

การจัดจางครัง้นี้ตอไป 

                                   (๒)    มกีารกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรอืท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรอืมีสวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรอืสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครัง้นี้ตอไปอาจกอใหเกดิความเสยีหายแก อ.ส.ค. หรอืกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดยีวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ

ในกฎหมายวาดวยการจัดซือ้จดัจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรบัราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางาน

กอสรางลดลงหรอืเพิ่มขึ้น โดยวธีิการตอไปนี้ 

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวธิคีํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อ

วันท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพจิารณาชวยเหลอืผูประกอบอาชพีงานกอสราง ตามหนงัสอืสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตร ีท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ท่ีระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา 

หรอืภายในระยะเวลาที่อ.ส.ค.ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝมอืชาง 

                          เมื่ออ.ส.ค.ไดคัดเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผู

ยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏบิัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมแีละใชผูมวีุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และ

ปวท. หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขา

ชางแตจะตองมจีํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดงัตอไปนี้ 

                          ๑๓.๑    ชางกอสรางหรอืชางโยธา 

                          ๑๓.๒    ชางไฟฟา 

                 ๑๔.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรบัจางตองปฏบัิตติาม 

/หลักเกณฑ.....



-๑๑- 

 
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๕.    การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูประกอบการ 

                          อ.ส.ค. สามารถนําผลการปฏบัิตงิานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลอืกใหเปน

ผูรบัจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏบิัติงานของผูประกอบการ 

                          ทัง้นี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลอืกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรอืทํา

สัญญากับอ.ส.ค. ไวช่ัวคราว 

องคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย  

        กุมภาพันธ ๒๕๖๔  
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