
 

 

ประกาศองค์การสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้้านมดิบ ๑๒ ล้อ พรอ้มแทงค์ ขนาดความจุ ๒๐ ตัน  

ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้รถบรรทุก

น้้านมดิบ ๑๒ ลอ้ พรอ้มแทงค ์ขนาดความจุ ๒๐ ตัน จ้านวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถว้น)  

                 ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชือ่ผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้มีอา้นาจในการด้าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่องคก์ารส่งเสรมิ

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท้าการอนัเป็น

การขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอไดม้ีค้าสัง่ใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                 ๑๑. ทั้งนี ้องคก์ารฯ จะลงนามสัญญาจนกวา่จะได้รับหนังสือแจ้งผลการพจิารณางบลงทุนของสา้นก

งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง

ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช้าระเงินผ่านทางธนาคาร ตัง้แต่วันที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ได้

ภายหลังจากช้าระเงินเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้วจนถงึกอ่นวนัเสนอราคา 

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

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

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 

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

กรมบัญชกีลางก้าหนด ภายในวันที ่๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยองคก์ารสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)จะชีแ้จงรายละเอียดดังกล่าวผา่นทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ่๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

  

  ประกาศ ณ วนัที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

                                                                           

 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที่ ๑ และเอกสารส่วนที ่๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตัง้แต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
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เลขท่ี  ๐๐๔/๒๕๖๓  

การซ้ือรถบรรทุกน้้านมดิบ ๑๒ ล้อ พร้อมแทงค์ ขนาดความจุ ๒๐ ตนั  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 

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

จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้้านมดิบ ๑๒ ล้อ พร้อมแทงค์ ขนาดความจุ ๒๐ ตัน จ้านวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ พัสดุที่จะซื้อนีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ

ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไวใ้นระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้้าประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑  

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรอืทา้สญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอา้นาจในการด้าเนินงานในกจิการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

 

 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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การบรหิารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มอีาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ดังกลา่ว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขา้ยืน่ข้อเสนอให้แก่ องคก์ารฯ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทา้การอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์ร้ังนี้ 

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีค้าสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกนัเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๑๑  ทั้งนี ้องคก์ารฯ จะลงนามสัญญาจนกวา่จะได้รับหนังสือแจง้ผลการพิจารณางบลงทนุ

ของสา้นกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจา้กัด ใหย้ื่นส้าเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล บัญชรีายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอี้านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั้งรับรองสา้เนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บรษิัทจ้ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ้ากดั ให้ยืน่สา้เนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล หนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอา้นาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชผีู้ถือหุน้

รายใหญ ่(ถา้มี) พรอ้มทัง้รับรองสา้เนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่น

ส้าเนาบตัรประจ้าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรอืส้าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พรอ้มทัง้รับรองสา้เนา

ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส้าเนา

สัญญาของการเขา้รว่มค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอืน่ๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

                                           (๔.๒)   ใบสา้คัญแสดงการจดทะเบียนบรษิัทจ้ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั (รายละเอียด

วัตถุประสงคก์ารจดทะเบยีนบรษิัท/ห้างหุน้ส่วน) 

                                           (๔.๓)   ส้าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (ถา้มี) 

 

 

                                           (๔.๔)   ส้าเนาใบทะเบยีนการค้า (ภ.ค.๑๓) (ถา้มี) 
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                                           (๔.๕)   ส้าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธ ิ(ถา้มี) 

                                           (๔.๖)   ส้าเนาทะเบยีนบา้น-บัตรประจ้าตัวประชาชน 

                                           (๔.๗)   แผนที่ตั้งบรษิัท/ห้าง/ร้านตอ้งท้าเปน็ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (พิมพ์) 

พรอ้มระบุระยะทาง 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที ่๑ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ 

(๑) ให้โดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ้านาจซึง่ตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอา้นาจ ทั้งนีห้าก

ผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรอืแบบรูปรายการละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 

                                   (๓)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที ่๒ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในขอ้ 

๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ก้าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี้ โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยนืยนัตัวตนของผูย้ื่นข้อเสนอโดยไมต่้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถา้ตัวเลขและตัวหนังสอืไมต่รงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเปน็

ส้าคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมคา่ภาษมีูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทั้ง

ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องคก์ารสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๔๔ หมู ่๑๕ ต้าบล  

ท่าพระอ้าเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่  

 

                                   ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอก้าหนดยืนราคาไมน่้อยกวา่ ๒๑๐ วนั ตัง้แต่วันเสนอราคาโดย
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ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยืน่ขอ้เสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพสัดไุม่เกนิ ๙๐ วัน นับถดัจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันทีไ่ดร้ับหนังสอืแจ้งจาก องคก์ารฯ ใหส้่งมอบพัสด ุ

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาล็อก และหรือรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ 

รถบรรทุกน้้านมดิบ ๑๒ ล้อ พรอ้มแทงค์ ขนาดความจ ุ๒๐ ตัน ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดงักล่าวนี้ องคก์ารฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     กอ่นเสนอราคา ผูย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีกอ่นที่จะตกลงยืน่ข้อเสนอตามเงือ่นไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นกา้หนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืน่ข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอ

ราคาให้แก ่องคก์ารฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนนิการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ กอ่นหรอืใน

ขณะที่มีการพจิารณาข้อเสนอ มีผูย้ื่นข้อเสนอรายใดกระทา้การอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นขอ้เสนอดงักล่าว

เป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่ องคก์ารฯ จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้มิใช่เป็นผู้ริเริ่มใหม้ีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้

ความร่วมมือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของ องคก์ารฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดังนี ้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอืน่ๆ (ถา้มี) รวม

คา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 

 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
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ก้าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศึกษาและท้าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้องคก์ารฯจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคาประกอบเกณฑอ์ื่น  

                          ๕.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลกัเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์

อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้ 

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คอื รถบรรทุกน้้านมดิบ ๑๒ ล้อ พรอ้มแทงค์ ขนาดความจ ุ 

๒๐ ตัน 

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   ก้าหนดน้้าหนกัเท่ากับร้อยละ   ๓๐ 

                                           (๒)   มาตรฐานของสนิคา้หรือบรกิาร   ก้าหนดน้้าหนกัเท่ากับร้อยละ   ๒๐ 

                                           (๓)   บรกิารหลังการขาย   ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ   ๑๐ 

                                           (๔)   ข้อเสนอด้านเทคนคิหรอืข้อเสนอื่นๆ   ก้าหนดน้า้หนักเท่ากับร้อยละ   ๔๐ 

                          ๕.๓     หากผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรอืเสนอรายละเอยีดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขที่องคก์ารฯก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสา้คัญและ

ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกดิการได้เปรยีบเสียเปรียบต่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     องคก์ารฯสงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นในบัญชรีายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององคก์ารฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรอืมีผลท้าให้เกิดความได้เปรยีบเสียเปรียบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น 

 

 

 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
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พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืองคก์ารฯมีสิทธใิห้ผูย้ื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได ้องคก์าร

ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไม่ท้าสญัญา หากขอ้เท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

                          ๕.๖     องคก์ารฯทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ้านวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไม่พจิารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เป็นส้าคัญ และให้ถอืว่าการตดัสินของ องคก์ารฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยืน่ข้อเสนอจะเรียกรอ้งคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ 

มิได ้รวมทั้งองคก์ารฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ื่นข้อเสนอเปน็ผู้ทิง้งาน ไม่วา่

จะเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อถอืได้วา่การยืน่ข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจรติ 

เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณทีี่ผูย้ื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสดุ เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ

ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือองคก์ารฯ จะให้ผูย้ื่นขอ้เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้วา่ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถดา้เนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากค้าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ องคก์ารฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ

ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรอื

คา่เสียหายใดๆ จากองคก์ารฯ  

                          ๕.๗     กอ่นลงนามในสัญญาองคก์ารฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

รว่มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกันกับผูย้ื่น

ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท้าสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วนัท้าการ นับแต่วนัที่ท้าข้อตกลงซื้อองคก์ารฯจะพิจารณาจัดทา้ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้าสัญญา

ตามแบบสญัญาดังระบ ุในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วนัท้าการ หรือองคก์ารฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื ตามขอ้ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท้าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื กับองคก์ารฯ

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจง้ และจะต้องวางหลกัประกันสัญญาเป็นจา้นวนเงนิเทา่กับร้อยละ ๕ ของราคา

คา่สิ่งของที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้องคก์ารฯยดึถอืไว้ในขณะทา้สัญญา โดยใช้หลักประกันอยา่งหนึ่งอย่างใด

ดังตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรอืดราฟท์

นั้นช้าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือกอ่นวันนัน้ไม่เกนิ ๓ วันท้าการ 

 

 

                          (๓)     หนังสอืค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
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ก้าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนงัสอืค้้าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวธิีการที่กรมบัญชกีลางก้าหนด 

                          (๔)     หนังสอืค้้าประกันของบรษิัทเงินทุน หรือบรษิัทเงนิทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษิัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสอืค้้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากขอ้ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ ตามอตัราส่วนของพัสดุที่ซือ้ซึ่งองคก์ารฯ ได้รับมอบไว้

แล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

                          องคก์ารฯ จะจ่ายคา่สิง่ของซึง่ได้รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคา่ใช้จา่ยทัง้

ปวงแล้วให้แก่ผูย้ื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้นตามสัญญาซื้อขาย

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองคก์ารฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรยีบรอ้ยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงซื้อ

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของทีย่ังไม่ได้รับมอบตอ่วัน 

                 ๙.    การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ท้าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณ ีจะตอ้งรับประกันความช้ารุดบกพรอ่งของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกดิขึน้ภายใน

ระยะเวลาไมน่้อยกวา่ ๑ ป ี     นับถดัจากวันที ่องคก์ารฯ ได้รับมอบสิง่ของ โดยต้องรบีจัดการซอ่มแซมแกไ้ขให้ใช้

การได้ดดีังเดมิภายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวนัที่ได้รับแจง้ความช้ารุดบกพรอ่ง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่พัสดุส้าหรับการซื้อคร้ังนี ้ได้มาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณประจ้าป ีพ.ศ. 

๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทา้ได ้ต่อเมื่อองคก์ารฯได้รับอนมุัติเงินคา่พสัดุจากเงิน

งบประมาณประจา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านัน้  

                          ๑๐.๒   เมื่อองคก์ารฯได้คัดเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิง่ของตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรอืน้าสิ่งของดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง

น้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศก้าหนด ผูย้ืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

ดังนี ้

 

 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ทา่ 
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ภายใน ๗ วัน นับตัง้แต่วันที่ผูข้ายสัง่ หรือซื้อของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้

                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรอืที่มีสิทธิเช่นเดยีวกับ

เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่

มิใช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้กอ่นบรรทุกของลงเรืออืน่ หรอืเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่องคก์ารฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรอืข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ

ภายในเวลาที่ก้าหนด ดังระบไุว้ในข้อ ๗ องคก์ารฯจะรบิหลกัประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนังสือ

ค้้าประกันการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น

ผู้ทิ้งงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   องคก์ารฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ้ก้าหนดในแบบสัญญาหรือ

ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสอื ให้เปน็ไปตามความเหน็ของส้านักงานอยัการสูงสุด (ถา้มี)  

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขดัหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค้าวินิจฉัยขององคก์ารฯ ค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอืเป็นทีส่ดุ และผู้ยืน่ข้อเสนอไม่มสีิทธิ

เรียกรอ้งคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ  

                          ๑๐.๖   องคก์ารฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอ่ไปนีไ้ด ้โดยที่ผูย้ืน่ข้อเสนอจะเรียกรอ้ง

คา่เสียหายใดๆ จากองคก์ารฯไม่ได้  

                                   (๑)    องคก์ารฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจดัสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะท้าการจัดซื้อครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นขอ้เสนอที่ชนะการจัดซื้อหรอืที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั

กับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทา้การทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท้าการจัดซือ้ครัง้นีต้่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่องคก์ารฯ หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท้านองเดยีวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผูย้ื่นขอ้เสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกใหเ้ป็นผู้ขายตอ้งปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเครง่ครัด 

 

 

 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 



~ 11 ~ 
 

                             องคก์ารฯ สามารถนา้ผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการ

คัดเลือกให้เปน็ผู้ขายเพือ่น้ามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี ้หากผูย้ื่นขอ้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก้าหนดจะถูกระงับการยืน่ข้อเสนอ

หรือท้าสัญญากับองคก์ารฯ ไว้ช่ัวคราว 

 

 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

 ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 


