
 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน ๓๕ คัน  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) มคีวามประสงค์จะประกวดราคาเช่า

รถยนต์สว่นกลาง จ านวน ๓๕ คัน ดว้ยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าใน

การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน้ ๓๔,๑๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อย

บาทถ้วน)  ดังนี้  
 

                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชกีลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนติิบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ผูม้ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่องค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของ   

ผูย้ื่นขอ้เสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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                 ๑๑.ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผูย้ื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจา่ยเงนิผา่นบัญชีธนาคาร เว้นแต่

การจา่ยเงินแตล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด 

 

                ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน

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

                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th หรอื www.gprocurement.go.th หรอื

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม

มายัง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผ่านทางอีเมล์ purchase@dpo.go.th หรอื

ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่ ........................ โดยองค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ 

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

  ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศส์ุวรรณ) 

ผูอ้ านวยการ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

  
 

  

หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร

ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
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เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่ ........................  

การเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน ๓๕ คัน  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 

                  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า "องค์การฯ" มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

  
 รถยนต์สว่นกลาง ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

จ านวน ๓๕   คัน 

 

 

พัสดุที่จะเช่านีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ฉบับนี ้โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาเช่ารถยนต์  

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบัญชเีอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑  

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

  

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรือท าสัญญากับหนว่ยงาน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RUzJtucgxaPIllYsXMeaHq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RUzJtucgxaPIllYsXMeaHq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRxuUioY5kseCG%0AE7EKDhZSOANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKLaNicFHBX%2BxDR6av4z00obSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6QwygO5yXCUOR9F5IJrbpMq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RMIdD2GadRyMzUw%2BxdqrXH
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qj0pzDc4TIS9uD78yIjQVy
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6TJNdQ7zYm09OqJe6ET4IC5
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qt%2FuD0SRseq7Pvig%2Bjm9Rl
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RucPL3Q%2BhcaK7JfwkV0g89
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ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานและได้แจง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิ้ง

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติิบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

องค์การฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขัน

อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผูย้ื่นขอ้เสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

                          ๒.๑๐    ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรอืแสดง

บัญชรีายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓    ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจา่ยเงินผ่านบัญชธีนาคาร 

เว้นแตก่ารจ่ายเงนิแตล่ะครั้งซึ่งมมีูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการ
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จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคล ให้

ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรอืส าเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พร้อม

ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผูร้่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) 

                                           (๔.๒)   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี) 

                                           (๔.๓)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้

ประสงค์จะเสนอราคา (ถ้ามี) 

                                           (๔.๔)   กรณีมอบอ านาจ ต้องมสี าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา

ทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

                                           (๔.๕)   ภพ.๒๐ (ถ้ามี) 

                                           (๔.๖)   หนังสือบริคณสนธิ (ถ้ามี) 

 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                           ทั้งนี ้เมื่อผูย้ื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 

๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ

ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนใหแ้นบ

หนังสือมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ

มอบอ านาจ ทั้งนีห้ากผูร้ับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ี่บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๔)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
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Document Format) 

                                           ทั้งนี ้เมื่อผูย้ื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 

๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ

ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผูย้ื่น

ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ

ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ

ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่

ตรงกัน ใหถ้ือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า

จดทะเบียน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งสง่มอบพัสดุให ้ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแตว่ันเสนอราคา

โดยภายในก าหนดยนืราคา ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ใหเ้ชา่ไม่เกิน 6๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาเช่า หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจาก องค์การฯ ให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่า 

                          ๔.๔     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

เชา่รถยนต์สว่นกลาง จ านวน ๓๕ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้องค์การฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา

ถูกต้อง โดยผูม้ีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน วัน 

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น

ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และ

เวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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                          เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 

เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การฯ ผา่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นขอ้เสนอ

รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผูย้ื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน

กับผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรอื

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ และองค์การฯ จะพิจารณา

ลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การฯ จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้นมใิช่เป็นผู้

ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าวและได้ให้ความรว่มมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ องค์การฯ 

                          ๔.๑๐     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูย้ื่นขอ้เสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้จ านวน 

๑,๗๐๗,๑๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ที่ใชเ้ช็คหรอืด

ราฟท์นัน้ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรอืก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
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คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตัวอย่าง

หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ

หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง

ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องคก์ารฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสอืค้ า

ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ

ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 

                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ให้ระบุชื่อกิจกรรมรว่มค้า

ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ให้ระบุชื่อผูเ้ข้าร่วมค้ารายที่

สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ทั้งนี ้"กิจการรว่มค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมคา้ที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้องค์การฯจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรอืผูค้้ าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา

เรียบร้อยแลว้ เว้นแต่ผูย้ื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรอืได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย 

ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรอืข้อตกลง หรอืผูย้ื่นขอ้เสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ องค์การฯ

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  

                          ๖.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื่นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๒     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้น เว้นแต่ ผูย้ื่นขอ้เสนอราย
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ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ให้เช่าไม่ครบถ้วน หรอืเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่น 

หรอืเป็นการผดิพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๓     องค์การฯสงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน

กรณีดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูร้ับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้จัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้เช่าเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้จัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างดว้ย

อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรือองค์การฯมีสทิธิใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอชีแ้จง

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การฯ มสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรอืไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริง

ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๕     องค์การฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอื

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การฯเป็นเด็ดขาด ผูย้ื่นขอ้เสนอจะ

เรียกร้องค่าใช้จา่ย หรอืค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั้งองค์การฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูท้ิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไมก่็ตาม 

หากมีเหตุที่เชื่อถอืได้วา่การยื่นขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อ

บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรอืองค์การฯ จะให้ผูย้ื่นขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผูย้ื่นขอ้เสนอ

สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 

องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรอืไม่รับราคาของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี

สิทธิเรยีกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ  

                          ๖.๖     ก่อนลงนามในสัญญาองค์การฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผูย้ื่นขอ้เสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ได้รับการ



~ 10 ~ 
 

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรอืมีสว่นได้เสียกับผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็น

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่น

ใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาเช่า 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ นับแตว่ันที่ท าข้อตกลงเช่าองค์การฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน

การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ หรอืองค์การฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสอื ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ

การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรอืท าข้อตกลงเป็น

หนังสือ กับองค์การฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงนิ

เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ให้องค์การฯยึดถือไว้ในขณะท า

สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังตอ่ไปนี้ 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ที่ใชเ้ช็คหรอืด

ราฟท์นัน้ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรอืก่อนวันนั้นไมเ่กิน ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ

ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตัวอย่าง

หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให ้โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (ผูใ้ห้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให ้โดยไม่มดีอกเบีย้ ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เช่าซึ่งองค์การฯ 

ได้รับมอบไว้แลว้ 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          องค์การฯ จะจ่ายค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงแลว้ใหแ้ก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่า เมื่อผูใ้ห้เช่าได้สง่มอบพัสดุที่ให้เช่าได้ครบถ้วน

ตามสัญญาเช่าหรอืข้อตกลงเป็นหนังสอื และองค์การฯ ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เช่าไว้เรยีบร้อยแลว้ 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
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                          ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรอืข้อตกลง

เชา่เป็นหนังสอื ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                     การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรอืท าข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่เชา่ที่เกิดขึน้

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ป ี     นับถัดจากวันที่ องค์การฯ ได้รับมอบพัสดุที่ให้เชา่ โดยต้องรบีจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่พัสดุส าหรับการเช่าครั้งนี ้ได้มาจากเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อองค์การฯได้รับอนุมัติเงนิค่าพัสดุจาก

เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น  

                          ๑๑.๒   เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้ใหเ้ชา่ และได้ตกลงเช่าพัสดุ

ตามการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ใหเ้ช่าจะต้องสั่งหรอืน าพัสดุที่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรอืน าพัสดุที่ให้เช่าที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรม

เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตว่ันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรอืเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิ

เชน่เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ใหบ้รรทุก

สิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอืเป็นของที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูใ้ห้เช่าจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งองค์การฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็น

หนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก

ผูอ้อกหนังสือค้ าประกันการยื่นขอ้เสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   องค์การฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรอื

ข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
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                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรอื

แย้งกัน ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินจิฉัยขององค์การฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวใหถ้ือเป็นที่สุด และผูย้ื่น

ข้อเสนอไม่มสีิทธิเรยีกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม  

                          ๑๑.๖   องค์การฯอาจประกาศยกเลิกการเชา่ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯไม่ได้  

                                   (๑)    องค์การฯไม่ได้รับการจัดสรรเงนิที่จะใช้ในการเช่าหรอืที่ได้รับจัดสรรแตไ่ม่

เพียงพอที่จะท าการเช่าครั้งนีต้่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผูย้ื่นขอ้เสนอที่ชนะการเช่าหรอืที่ได้รับการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรอืมีสว่นได้เสียกับผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็น

ธรรม หรอืสมยอมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่น

ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการเช่าครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การฯ หรอื

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวา่งระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             องค์การฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ื่นขอ้เสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกใหเ้ป็นผู้ให้เช่าเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี ้หากผูย้ื่นขอ้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น

ข้อเสนอหรอืท าสัญญากับองค์การฯ ไว้ชั่วคราว 

 

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
 


