
 

 

 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง ประกวดราคาจางจางตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย (รายเดี่ยว)  
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจางตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย 
(รายเดี่ยว) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนบาทถวน) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนือ่งจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด
มหาสารคาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑. ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรองความสามารถในฐานะหนวยรับรอง (Certification Body : CB) 
ตามมาตรฐานสากลดานมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (ISO/IEC ๑๗๐๖๕ : ๒๐๑๒ ขอบขายเกษตรอินทรีย 
(Organic) ขอบขายยอยดานพืช (ขาว) จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
                 ๑๒.  เปนหนวยงานท่ีไดรับการรับรองหรือใชหนวยงานท่ีไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 
ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๕) ในขอบขายการทดสอบอาหาร โดยตองยื่นเอกสารของหนวยงานนั้น  
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                    ๑๓.  ผูเสนอราคาตองดําเนินการจัดตั้งคณะผูตรวจประเมินท่ีมีความรูความสามารถในขอบขายท่ี
รับจางตรวจอยางนอย ๓ คน ซ่ึงประกอบดวยหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ๑ คน ผูตรวจประเมิน ๒ คน โดยหัวหนา
ผูตรวจประเมิน ๑ คน สามารถรับผิดชอบคณะตรวจประเมินไดไมเกิน ๒ คณะ ท้ังนี้ผูตรวจประเมินแตละคณะให
รับผิดชอบตรวจประเมินแบบรายเดี่ยวคณะละไมเกิน ๕๐๐ แปลง โดยคุณสมบัติของคณะผูตรวจประเมิน มี
ดังตอไปนี้  
                    ๑๔.  หัวหนาผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตร หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ โดยตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย จากกรมการขาวหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย และตองมีประสบการณในการ
เปนหัวหนาผูตรวจประเมิน หรือผูตรวจประเมินมาตรฐานขาวอินทรียอยางนอย ๒ ป และผานการอบรม หลักสูตร
หัวหนาผูตรวจประเมิน ตามระบบ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๐ series 
                   ๑๕.  ผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเกษตรหรือสาขา 
ท่ีเก่ียวของ โดยตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย จากกรมการขาว 
และตองมีประสบการณในการเปนผูตรวจประเมินมาตรฐานขาวอินทรีย อยางนอย ๑ ป ซ่ึงตองมีหนังสือรับรอง
ประสบการณตรวจจากหนวยงานท่ีวาจางของผูตรวจประเมินทุกคน  
                      ๑๖.  ผูยื่นขอเสนอตองแตงตั้งคณะติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินไมนอยกวา  
๑ คณะ ซ่ึงประกอบดวย หัวหนาคณะติดตามนิเทศ ๑ คน และผูติดตามนิเทศ ๒ คน โดยหัวหนาคณะติดตามนิเทศ
ตองมีความรูความสามารถในขอบขายท่ีรับจางตรวจและมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน
ตามขอ ๓.๑๓.๑ 
                      ๑๗.   ผูเสนอราคาตองดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานท่ีมีความรูความสามารถในขอบขายท่ีรับจาง
อยางนอย ๓ คน รับผิดชอบ โดยคณะทํางานมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                              ๑๗.๑  หัวหนาคณะทํางาน มีคุณลักษณะ ดังนี้  
                                        - มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
                                        - ผานการอบรมในหลักสูตรการรับรองระบบควบคุมภายในแบบกลุม จากกรมการ
ขาวหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย  
                                        - ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบการผลิตขาวอินทรียหรือหลักสูตรผูตรวจ
ประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียจากกรมการขาวหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย   
                                        - ตองมีประสบการณในการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย อยางนอย ๒ ป 
หรือตองมีประสบการณเปนหัวหนาการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย อยางนอย ๒ โครงการ 
                              ๑๗.๒  คณะทํางานผูตรวจประเมิน มีคุณลักษณะ ดังนี้  
                                        - มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
                                        - ผานการอบรมในหลักสูตรการรับรองระบบควบคุมภายในแบบกลุม จากกรมการ
ขาวหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย  
                                        - ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบการผลิตขาวอินทรียหรือหลักสูตรผูตรวจ
ประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียจากกรมการขาวหรอืหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย   
                                        - ตองมีประสบการณในการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย แบบรายเดี่ยว 
อยางนอย ๒ ป หรือมีประสบการณในการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย อยางนอย ๒ โครงการ 
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                     ๑๘.  ผูเสนอราคาตองจัดทําแบบกําหนดตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย และแบบบันทึก
ขอบกพรอง (ORG ๐๓ และ ORG ๐๓/๑) สําหรับการตรวจแปลงขาวอินทรียทุกราย/แปลง 
                      ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.mahasarakham.doae.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๗๗๗๐๔๓ ๐๔๓๗๗๗๑๓๗ ในวันและ 
เวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดมหาสารคาม ผานทางอีเมล mahasarakham@doae.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยจังหวัดมหาสารคามจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต www.mahasarakham.doae.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

  

  

  

  

  
 

ประยูร  สุวรรณคํา  

(นายประยูร สุวรรณคํา) 

เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม 

  
 

  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี  ๐๓/๒๕๖๓ 

การจางจางตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย (รายเดี่ยว)  
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามประกาศ จังหวัดมหาสารคาม 

ลงวันท่ี  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
                  จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางตรวจรับรอง
ระบบการผลิตขาวอินทรีย (รายเดี่ยว) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                       (๑)   หลักประกันสัญญา 
                                   ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                             ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครฐักําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                                                                                                          /2.7 เปนนิติบุคคลผูมี... 
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                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 
                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑  ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรองความสามารถในฐานะหนวยรับรอง (Certification 
Body : CB) ตามมาตรฐานสากลดานมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (ISO/IEC ๑๗๐๖๕ : ๒๐๑๒ ขอบขายเกษตร
อินทรีย (Organic) ขอบขายยอยดานพืช (ขาว) จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
                           ๒.๑๒  เปนหนวยงานท่ีไดรับการรับรองหรือใชหนวยงานท่ีไดรับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๕) ในขอบขายการทดสอบอาหาร โดยตองยื่นเอกสารของ
หนวยงานนั้น  
                           ๒.๑๓  ผูเสนอราคาตองดําเนินการจัดตั้งคณะผูตรวจประเมินท่ีมีความรูความสามารถใน
ขอบขายท่ีรับจางตรวจอยางนอย ๓ คน ซ่ีงประกอบดวยหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ๑ คน ผูตรวจประเมิน ๒ คน 
โดยหัวหนาผูตรวจประเมิน ๑ คน สามารถรับผิดชอบคณะตรวจประเมินไดไมเกิน ๒ คณะ ท้ังนี้ผูตรวจประเมิน 
แตละคณะ ใหรับผิดชอบตรวจประเมินแบบรายเดี่ยวคณะละไมเกิน ๕๐๐ แปลง โดยคุณสมบัติของคณะผูตรวจ
ประเมิน มีดังตอไปนี้  
                           ๒.๑๔  หัวหนาผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตร หรือสาขา 
ท่ีเก่ียวของ โดยตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย จากกรมการขาว 
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย และตองมีประสบการณ 
ในการเปนหัวหนาผูตรวจประเมิน หรือผูตรวจประเมินมาตรฐานขาวอินทรียอยางนอย ๒ ป และผานการอบรม 
หลักสูตรหัวหนาผูตรวจประเมิน ตามระบบ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๐ series 
                           ๒.๑๕  ผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเกษตร
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ โดยตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย จากกรมการขาว 
และตองมีประสบการณในการเปนผูตรวจประเมินมาตรฐานขาวอินทรีย อยางนอย ๑ ป ซ่ึงตองมีหนังสือรับรอง
ประสบการณตรวจจากหนวยงานท่ีวาจางของผูตรวจประเมินทุกคน  
                           ๒.๑๖  ผูยื่นขอเสนอตองแตงตั้งคณะติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินไมนอยกวา 
๑ คณะ ซ่ึงประกอบดวย หัวหนาคณะติดตามนิเทศ ๑ คน และผูติดตามนิเทศ ๒ คน โดยหัวหนาคณะติดตามนิเทศ
ตองมีความรูความสามารถในขอบขายท่ีรับจางตรวจและมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 
ตามขอ ๓.๑๓.๑ 
                           ๒.๑๗   ผูเสนอราคาตองดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานท่ีมีความรูความสามารถในขอบขาย 
ท่ีรับจางอยางนอย ๓ คน รับผิดชอบ โดยคณะทํางานมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                                       ๒.๑๗.๑  หัวหนาคณะทํางาน มีคุณลักษณะ ดังนี้  
                                                      - มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
                                                      - ผานการอบรมในหลักสูตรการรับรองระบบควบคุมภายในแบบกลุม 
จากกรมการขาวหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย  
 
                                                                                                                 /-ผานการอบรม... 
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                                                      - ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบการผลิตขาวอินทรียหรือ
หลักสูตรผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียจากกรมการขาวหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการ
ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย   
                                                      - ตองมีประสบการณในการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย 
อยางนอย ๒ ป หรือตองมีประสบการณเปนหัวหนาการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย อยางนอย ๒ โครงการ 
                                        ๒.๑๗.๒  คณะทํางานผูตรวจประเมิน มีคุณลักษณะ ดังนี ้                                
                                                       - มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
                                                      - ผานการอบรมในหลักสูตรการรับรองระบบควบคุมภายในแบบกลุม 
จากกรมการขาวหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย  
                                                      - ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบการผลิตขาวอินทรียหรือ
หลักสูตรผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียจากกรมการขาวหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบการ
ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย   
                                                      - ตองมีประสบการณในการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย  
แบบรายเดี่ยว อยางนอย ๒ ป หรือมีประสบการณในการตรวจรับรองระบบการผลติขาวอินทรยี อยางนอย ๒ โครงการ 
                                  ๒.๑๘  ผูเสนอราคาตองจัดทําแบบกําหนดตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย และ
แบบบันทึกขอบกพรอง (ORG ๐๓ และ ORG ๐๓/๑) สําหรบัการตรวจแปลงขาวอินทรียทุกราย/แปลง 
                    ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                         (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 
                                                                                                         /ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอ... 
 
 



-4- 
 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้ 
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                            (๒)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหเริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา 
ใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกจังหวัดผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                                                                                            /4.7 คณะกรรมการ... 
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                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม
ขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ 
ท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว
เปนผูท้ิงงาน เวนแตจังหวัดจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของจังหวัด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                  ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 
                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ
อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด ดังนี้ 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จางเหมาตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย (รายเดี่ยว) 
จํานวน ๕๐๐ แปลง 
                                           (๑)   ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ   ๔๐ 
                                           (๒)   คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ คาน้ําหนัก ๖๐ 
คะแนน โดยพิจารณาจาก  
                                                  (๒.๑)  ผูเสนอราคานําเสนอแผนการบริหารจัดการงานจางตรวจประเมิน
ระบบขาวอินทรีย และตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา หรือผลผลิตขาวเปลือก โดย
ประกอบดวย ๑). แผนการประชุมชี้แจงผูตรวจประเมินฯ หลักการและแผนการสุมตัวอยางดิน น้ํา หรือผลผลิต
ขาวเปลือก และการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคาง ๒). แผนการติดตามกํากับและการติดตามนิเทศการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินฯ และ ๓). แผนการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมินทุกคณะ ในจํานวนท่ีเหมาะสม
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพสอดคลองกับระยะเวลาการปลูก ของเปาหมาย คาน้ําหนัก ๒๐ คะแนน  
                                                 (๒.๒)   หัวหนาผูตรวจประเมินท่ีไดรับแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําระดับ
ปริญญาตรี สาขาเกษตร ผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมินตามระบบ ISO ๙๐๐๑ 
(Quality Management Systems (QMS) คํ่าน้ําหนัก ๑๐ คะแนน  
 
                                                                                                  /(2.3) หัวหนาคณะติดตาม... 
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                                                (๒.๓)  หัวหนาคณะติดตามนิเทศท่ีไดรับแตงตั้ง ผานการอบรมหลักสูตร
หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูตรวจประเมิน ตามระบบ ISO ๙๐๐๑ (Quality Management Systems (QMS)  
อยางนอย ๒ คน และมีประสบการณตรวจประเมินขาวอินทรีย อยางนอย ๒ ป คาน้ําหนัก ๑๐ คะแนน  
                                                (๒.๔)  ผูตรวจประเมินทุกคนตองมีคุณสมบัติ/คุณวุฒิจบการศึกษาข้ันต่ํา 
ปวส.สาขาเกษตรหรือท่ีเก่ียวของ และตองผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย จาก
กรมการขาว หรือสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และมีประสบการณตรวจขาวอินทรีย 
อยางนอย ๑ ป โดยจะตองมีหนังสือรับรองประสบการณจากหนวยงานท่ีวาจาง คาน้ําหนัก ๒๐ คะแนน  
                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                         ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได จังหวัด 
มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสญัญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                         ๕.๖     จังหวัดทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะ
เปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต  
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือจังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได จังหวดั มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากจังหวัด 
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                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาจาง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงจังหวัด ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          จังหวัดจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว  
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผูรับจาง
ไดสงมอบผลการตรวจประเมินตามขอ ๖.๑.๒ งวดท่ี ๑ และผานการตรวจรบัของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหแลว
เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด 
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับ
มอบงานจาง 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
จังหวัด จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาจาง 
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                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา  ๓ เดือน นับถัดจากวันท่ีจังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                   ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทานั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทํา
การจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
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                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว 
  

จังหวัดมหาสารคาม 
ประยูร  สุวรรณคํา 

 ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 


