
 

ประกาศองค์การสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย  

เรื่อง ประกวดราคาจา้งบ่อน้ำเยน็ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ จำนวน ๑ ชุด  

ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างบ่อน้ำเย็น ขนาด  

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

ของงานจ้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทั้งสิน้ ๔,๒๐๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน)  

                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกจิการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอืทำสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว

เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชือ่ผู้ทิง้งานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่องค์การส่งเสรมิ

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขดัขวาง

การแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุม้กัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอไดม้ีคำสัง่ใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุม้กันเช่นว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                 ๑๑. ผูย้ื่นข้อเสนอต้องมีผลงานเก่ียวกับระบบทำความเย็นกับงานที่ประกวดราคา ในวงเงนิไม่น้อยกว่า 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเปน็ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานขอรัฐ หรอืหน่วยงานเอกชน ซึ่งเปน็บุคคลที่

น่าเชื่อถือ 

 

/ผู้ยื่น..... 
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                ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ 

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

                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง

ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตัง้แต่วันที ่............................ ถงึวันที ่

........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไดภ้ายหลงัจากชำระ

เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th หรอื www.gprocurement.go.th หรอื

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

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ผา่นทางอีเมล์ purchase@dpo.go.th หรอืช่องทางตามที่กรมบัญชกีลาง

กำหนดภายในวนัที่ ........................ โดยองค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยจะชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าว

ผ่านทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

  

ประกาศ ณ วนัที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                                                                                   

 

(นายสุชาต ิจรยิาเลิศศักดิ์) 

รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ 

องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

 

  
 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที่ ๑ และเอกสารส่วนที ่๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตัง้แต่วันที่ซื้อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา  
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เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่ ........................  

การจ้างบอ่น้ำเย็น ขนาดไมน่้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๓  

 

                  องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "อ.ส.ค." มีความประสงค์จะ ประกวดราคา   

จ้างบ่อนำ้เยน็ ขนาดไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ตนั พรอ้มอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

ณ ศูนย์รวบรวมรับน้ำนมดิบ เลขที่ ๒๖๑ หมู ่๓ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีขอ้แนะนำและข้อกำหนด

ดังตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาจ้างทำของ  

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ำประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน  

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑  

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

                 ๒.    คุณสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรอืทำสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวยีนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกจิการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

 

/2.6 มีคุณสมบตัิ..... 

  

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ05JFNOqvptGpwnDfNBqjOSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav
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                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและ

การบรหิารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขา้ยืน่ข้อเสนอให้แก่อ.ส.ค. ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์ร้ังนี้ 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุม้กัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีคำสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชกีลาง 

                          ๒.๑๑     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานเก่ียวกับระบบทำความเยน็กับงานที่ประกวดราคา ในวงเงิน

ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกับหน่วยงานขอรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน ซึ่ง

เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถอื 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหย้ื่นสำเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล บัญชรีายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอีำนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บรษิัทจำกัดหรอืบรษิัทมหาชนจำกดั ให้ยืน่สำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล หนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชีผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่(ถา้มี) พรอ้มทัง้รับรองสำเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่น

สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้นัน้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรอืสำเนาหนงัสอืเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พรอ้มทัง้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยืน่ข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคา้ ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอืน่ๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

                                           (๔.๒)   ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบรษิัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกดั (รายละเอียด

วัตถุประสงค์การจดทะเบยีนบรษิัท/ห้างหุน้ส่วน) 

 

/(4.3) สำเนา....... 
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                                           (๔.๓)   สำเนาใบทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 

                                           (๔.๔)   สำเนาใบทะเบยีนการค้า 

                                           (๔.๕)   สำเนาหนงัสอืบริคณห์สนธ ิ(ถา้มี) (ถา้มี) 

                                           (๔.๖)   หนังสอืรับรองผลงาน พรอ้มสำเนาสัญญา 

                                           (๔.๗)   สำเนาทะเบียนบา้น-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา 

                                           (๔.๘)   แผนทีต่ั้งบริษัท/ห้าง/ร้านตอ้งทำเปน็ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (พิมพ์) 

พรอ้มระบุระยะทาง 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อ   

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่๑ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในขอ้ 

๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที ่๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    บัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อ   

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่๒ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในขอ้ 

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

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน พรอ้มทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยนืยนัตัวตนของผูย้ื่นข้อเสนอโดยไมต่้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดยีวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ทา้ยใบเสนอราคาให้

ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถา้ตัวเลขและตัวหนังสอืไมต่รงกัน ให้ถือ

ตัวหนังสือเปน็สำคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิน้ซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษอีากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

/ราคา.......  
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                                   ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดยืนราคาไมน่้อยกวา่ ๒๑๐ วนั ตัง้แต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยืน่ขอ้เสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วนั นับถดัจากวัน

ลงนามในสัญญาจ้างหรอืจากวันที่ได้รับหนังสือแจง้จาก อ.ส.ค. ให้เริ่มทำงาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้  

ถี่ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงือ่นไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                          เมือ่พ้นกำหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัทำเอกสารสำหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืน่ข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งขอ้มลู (Upload) เพื่อเปน็การเสนอ

ราคาให้แกอ่.ส.ค.ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่นตามขอ้ ๑.๕ 

(๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรอืใน

ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผูย้ื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ และอ.ส.ค.จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นขอ้เสนอดงักล่าวเป็น

ผูท้ิง้งาน เว้นแตอ่.ส.ค.จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกลา่วและไดใ้ห้ความ

ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพจิารณาของอ.ส.ค.  

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี้ 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีอืน่ๆ (ถา้มี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งศึกษาและทำความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

/5. หลักเกณฑ์...... 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ อ.ส.ค.จะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพจิารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ 

                                   กรณใีช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ อ.ส.ค. จะพิจารณาจาก 

ราคารวม 

                          ๕.๓      หากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยืน่

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ข้อเสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพจิารณาขอ้เสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจา้งไม่ครบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขที่อ.ส.ค.กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ิใช่สาระสำคัญและ

ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรยีบเสียเปรียบต่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรอืเป็นการผดิพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     อ.ส.ค.สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนกิส์ของอ.ส.ค. 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรอืมีผลทำให้เกิดความได้เปรยีบเสียเปรยีบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออ.ส.ค. มสีิทธิให้ผูย้ืน่ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจรงิเพิ่มเติมได้ อ.ส.ค.    

มีสิทธิที่จะไม่รับขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรอืไม่ทำสัญญา หากขอ้เท็จจริงดังกลา่วไมม่ีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     อ.ส.ค.ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รบัราคาต่ำสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอ

ทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจำนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของอ.ส.ค.เปน็เด็ดขาด ผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งค่าใช้จ่าย หรอืค่าเสียหาย

ใดๆ มไิด ้รวมทั้งอ.ส.ค.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ทิ้งงาน      

ไม่ว่าจะเปน็ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกหรอืไม่กต็าม หากมีเหตุที่เชื่อถอืได้วา่การยืน่ข้อเสนอกระทำการโดย    

ไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอ้เสนอแทน เปน็ต้น 

 

/ในกรณี.....  
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสดุ เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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หรอือ.ส.ค. จะให้ผูย้ืน่ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยืน่ข้อเสนอสามารถดำเนนิงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากคำชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ อ.ส.ค. มสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ

หรอืไม่รับราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี ้ผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวไมม่ีสิทธิเรยีกร้องค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสียหายใดๆ  

จาก อ.ส.ค. 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาอ.ส.ค. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

ร่วมกัน หรอืมีส่วนได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ หรอืขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกันกับผูย้ื่น

ข้อเสนอรายอืน่ หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทำสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดงัระบุใน    

ข้อ ๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเป็นหนังสือกับอ.ส.ค. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะตอ้งวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับรอ้ยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้อ.ส.ค.ยึดถอืไว้ในขณะ 

ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี ้ 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่อ.ส.ค. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรอืก่อน

หน้านัน้ ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสือคำ้ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคำ้ประกัน ดงัระบุในข้อ 

๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสอืค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวธิีการที่กรมบัญชกีลางกำหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคำ้ประกันของบรษิัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษิัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตัวอย่างหนงัสอืค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวนัที่ผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ ตามอตัราส่วนของงานจ้างซึ่งอ.ส.ค. ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

                          อ.ส.ค.จะจ่ายค่าจา้งซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษอีื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย

ถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเปน็ จำนวน ๑ งวด ดังนี ้

                          เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมือ่ผู้รับจา้งได้ปฏบิัติงานทัง้หมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จา้งให้สะอาดเรียบรอ้ย 

 

/8. อัตรา....... 

  
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรอืข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี ้
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                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผูอ้ื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจา

กอ.ส.ค. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝนืดงักล่าวเป็นจำนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจา้งช่วงนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนอืจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวนั

ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจา้งที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อย

กว่า ๑ ป ี     นับถดัจากวันทีอ่.ส.ค.ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชก้ารไดด้ีดงัเดิม

ภายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความชำรุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจา้งคร้ังนี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดต้่อเมือ่ อ.ส.ค.ได้รับอนุมตัิเงินค่าจ้างจากเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น  

                          ๑๐.๒   เมื่ออ.ส.ค.ได้คัดเลือกผูย้ืน่ข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ับจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสิ่งของมาเพื่องานจา้งดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศ และของ

นั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้รบัจ้างจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการ

พาณิชยนาว ีดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรอืนำสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า ภายใน    

๗ วัน นับตั้งแต่วนัที่ผูร้ับจา้งสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิช่เรือ

ไทย ซึง่จะตอ้งได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรอื (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่อ.ส.ค.ได้คัดเลือกแล้ว ไมไ่ปทำสญัญา หรอืข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ อ.ส.ค.จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรอืเรียกรอ้งจากผู้ออกหนงัสอืค้ำประกัน

การยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอืน่ (ถา้มี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

 

/10.4 อ.ส.ค......... 

                          ๑๐.๔   อ.ส.ค.สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิม่เติมเงือ่นไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสำนักงานอยัการสูงสดุ (ถ้ามี) 
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                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรอืแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคำวินิจฉัยของอ.ส.ค. คำวินจิฉัยดังกลา่วให้ถือเป็นที่สดุ และผู้ยืน่ข้อเสนอไม่มสีิทธิ

เรียกรอ้งค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๐.๖   อ.ส.ค. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนีไ้ด้ โดยที่ผูย้ืน่ข้อเสนอจะเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายใดๆ จากอ.ส.ค.ไมไ่ด ้

                                   (๑)    ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจา้งหรอืได้รับจัดสรรแต่ไม่เพยีงพอที่จะทำ

การจัดจ้างคร้ังนีต้่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทำที่เขา้ลักษณะผู้ยื่นขอ้เสนอที่ชนะการจัดจ้างหรอืทีไ่ด้รับการคัดเลอืกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนั

กับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทำการจัดจา้งคร้ังนีต้่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่อ.ส.ค. หรอืกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดยีวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นขอ้เสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้เปน็ผู้รับจ้างตอ้งปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          อ.ส.ค. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืก

ให้เป็นผู้รับจ้างเพือ่นำมาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี ้หากผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอื

ทำสัญญากบัอ.ส.ค. ไว้ช่ัวคราว  
องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย  

        ตลุาคม ๒๕๖๓  

 


