
ประกาศองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนสงน้ํานมดิบ ขนาดความจุ ๑๕ ตัน จํานวน ๑ คัน  

สงมอบ ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
 

                 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส รถบรรทุกขนสงน้ํานมดิบ ขนาดความจุ ๑๕ ตัน จํานวน ๑ คัน สงมอบ ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทํา
สัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                       ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                       (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                       (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                       ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
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                 ๑๑.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 
                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๑๓. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงนิแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ได
ภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dpo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเตมิ โปรดสอบถามมายัง องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ไทย ผานทางอีเมล purchase@dpo.go.th ภายในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที ่๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
  

  ประกาศ ณ วันที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

                                                                          

หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวนัที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขท่ี  ๐๐๒/๒๕๖๑  

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนสงน้ํานมดิบ ขนาดความจุ ๑๕ ตัน จํานวน ๑ คัน  
สงมอบ ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

ตามประกาศ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  
ลงวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 

                  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการฯ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รถบรรทุกขนสงน้ํานมดิบ ขนาดความจุ ๑๕ ตัน จํานวน ๑ คัน 
สงมอบ ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน 
ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี ้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
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                          ๒.๙    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐    ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด 

                          ๒.๑๑    ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒    ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๓    ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

                          ๒.๑๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

                          ๒.๑๕    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                          ๒.๑๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
                          ๒.๑๗    คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา 
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดกไ็ด  
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที ่๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรบัมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน 
พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตอนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                   (๑)    ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐ
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ใหผูเสนอราคานําขอมูล PDF File ที่ไดจัดเตรียมไวตาม 4.1 มาดําเนินการบันทึกและสง
ขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ภายในวัน 
และเวลาที่ประกาศกําหนด โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ในการบันทึกและสงขอมูล 
(Upload) ของตนกอนที่จะยืนยันการเสนอราคา 

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ องคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เลขที่ ๓๔๔ หมู ๑๕ ตําบลทาพระอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
                                   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได  
                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา
ซื้อขาย  
                          ๔.๔     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ 
รถบรรทุกขนสงน้ํานมดิบ ขนาดความจุ ๑๕ ตัน ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
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                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของ
เอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หากปรากฏวาผูเสนอราคา
รายใดเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และองคการฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดรายหนึ่งกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเปนผูชนะการเสนอราคา
โดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมเปนผูทิ้งงานได 
                          ๔.๗     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช
หลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
                          ๕.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณท่ีีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการฯเทานั้น 
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                         ๕.๓     องคการฯสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสขององคการฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  
                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือองคการฯมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได องคการฯมี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  
                          ๕.๕     องคการฯทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณา
จัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ องคการฯเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน  
                               ในกรณทีี่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือหนวยงานของรัฐจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับ
ฟงได หนวยงานของรัฐมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ท้ังนี้ ผูเสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐ 

                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรับการคดัเลือกเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ องคการฯมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และ
องคการฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได  
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองคการฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการฯภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหองคการฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 
 

                          (๑)     เงนิสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกองคการฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการ  
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                          (๓)     (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                 ๗.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ ใหคิดในอัตรา
รอยละ ๐.๒๐ ตอวัน 

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา     ๑ ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๙.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

                          ๙.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อองคการฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น  
                          ๙.๒   เมื่อองคการฯไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓   ผูเสนอราคาซึ่งองคการฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ องคการฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา ใหเปนผูท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๙.๔   องคการฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
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                          ๑๑.๕   หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได 
  

                                   (๑)    หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจาง
หรือเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป  
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                 ๑.๒    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

 
 
 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  
 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 

 

 

 

 

 


