
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขท่ี ............................ 

การซ้ือรถฟาร�มแทรกเตอร� ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล�อ ขนาด ๘๕ แรงม�า จํานวน ๑ คัน 
ตามประกาศ ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย กรมปศุสัตว� 

ลงวันท่ี       มกราคม 2562 
 
                  ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย กรมปศุสัตว� ซ่ึงต?อไปนี้เรียกว?า "ศูนย�วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว�เชียงราย" มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ตามรายการ 
ดังนี้ 
  รถฟาร�มแทรกเตอร� ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล�อ ขนาด ๘๕ แรงม�า จํานวน ๑   คัน 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต�องเปBนของแท� ของใหม? ไม?เคยใช�งานมาก?อน ไม?เปBนของเก?าเก็บ อยู?ในสภาพท่ีจะใช�งานได�ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ฉบับนี้ โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต?อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว�ในระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู�มีผลประโยชน�ร?วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข?งขันอย?างเปBนธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว�ในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส?วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส?วนท่ี ๒ 
                          ๑.๗     ร?างขอบเขตของงาน TOR จํานวน 1 รายการ งปม.2562 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม?เปBนบุคคลล�มละลาย 
                          ๒.๓    ไม?อยู?ระหว?างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม?เปBนบุคคลซ่ึงอยู?ระหว?างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน?วยงาน
ของรัฐไว�ชั่วคราว เนื่องจากเปBนผู�ท่ีไม?ผ?านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว?าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร?ในระบบเครือข?ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕    ไม?เปBนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เปBนผู�
ท้ิงงานของหน?วยงานของรัฐในระบบเครือข?ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเปBน
หุ�นส?วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม?มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปBนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ดังกล?าว 
                          ๒.๘    ไม?เปBนผู�มีผลประโยชน�ร?วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก? 
ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม?เปBนผู�กระทําการ
อันเปBนการขัดขวางการแข?งขันอย?างเปBนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม?เปBนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม?ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต?
รัฐบาลของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์และความคุ�มกันเช?นว?านั้น 
                          ๒.๑๐    ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเปBนคู?สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผู�ยื่นข�อเสนอต�องไม?อยู?ในฐานะเปBนผู�ไม?แสดงบัญชีรายรับรายจ?าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ?ายไม?ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓    ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเปBนคู?สัญญาต�องรับและจ?ายเงินผ?านบัญชีธนาคาร 
เว�นแต?การจ?ายเงินแต?ละครั้งซ่ึงมีมูลค?าไม?เกินสามหม่ืนบาทคู?สัญญาอาจจ?ายเปBนเงินสดก็ได� ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข�อเสนอ 
                         ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� โดยแยกเปBน ๒ ส?วน คือ 
                          ๓.๑    ส?วนท่ี ๑ อย?างน�อยต�องมีเอกสารดังต?อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปBนนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห�างหุ�นส?วนสามัญหรือห�างหุ�นส?วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส?วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�
ถือหุ�นรายใหญ? (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช?นิติบุคคล ให�
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปBนหุ�นส?วน (ถ�ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เปBนหุ�นส?วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู�เปBนหุ�นส?วนท่ีมิได�ถือสัญชาติไทย พร�อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปBนผู�ยื่นข�อเสนอร?วมกันในฐานะเปBนผู�ร?วมค�า ให�ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข�าร?วมค�า และเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (๑) หรือ (๒) ของผู�ร?วมค�า แล�วแต?กรณี 



                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมูลค?าเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส?วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๑) โดยไม?ต�องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส?วนท่ี 
๑ ครบถ�วน ถูกต�องแล�ว ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร�างบัญชีเอกสารส?วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข�อ ๑.๖ (๑) ให�โดยผู�ยื่นข�อเสนอไม?ต�องแนบบัญชีเอกสารส?วนท่ี ๑ ดังกล?าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส?วนท่ี ๒ อย?างน�อยต�องมีเอกสารดังต?อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให�แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปjตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผู�รับมอบอํานาจเปBนบุคคลธรรมดาต�องเปBนผู�ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล�วเท?านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข�อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส?วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๒) โดยไม?ต�องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส?วนท่ี 
๒ ครบถ�วน ถูกต�องแล�ว ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร�างบัญชีเอกสารส?วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข�อ ๑.๖ (๒) ให�โดยผู�ยื่นข�อเสนอไม?ต�องแนบบัญชีเอกสารส?วนท่ี ๒ ดังกล?าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู�ยื่นข�อเสนอต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วย
อิเล็กทรอนิกส�ตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดยไม?มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต�อง
กรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน พร�อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู�ยื่นข�อเสนอโดย
ไม?ต�องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเปBนเงินบาท และเสนอราคาได�เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต?อหน?วย และหรือต?อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอ
ราคาให�ถูกต�อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม?
ตรงกัน ให�ถือตัวหนังสือเปBนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค?าภาษีมูลค?าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค?าขนส?ง ค?า
จดทะเบียน และค?าใช�จ?ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว�แล�ว จนกระท่ังส?งมอบพัสดุให� ณ ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�
เชียงราย กรมปศุสัตว� ๒๐๐ หมู? ๗ ตําบลบ�านดู? อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม?น�อยกว?า ๙๐ วัน ต้ังแต?วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ยื่นข�อเสนอต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 



                          ๔.๓     ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอกําหนดเวลาส?งมอบพัสดุไม?เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจาก ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย ให�ส?งมอบ
พัสดุ 
                          ๔.๔     ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องส?งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถ
ฟาร�มแทรกเตอร� ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล�อ ขนาด ๘๕ แรงม�า จํานวน ๑ คัน ไปพร�อมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล?าวนี้ ศูนย�วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว�เชียงรายจะยึดไว�เปBนเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให�พิจารณา หากเปBนสําเนารูปถ?ายจะต�องรับรองสําเนา
ถูกต�อง โดยผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� มีความประสงค�จะขอดูต�นฉบับแคตตาล็อก ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องส?งตัวอย?างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ ชุดและรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย กําหนด โดยลงลายมือผู�ยื่น
ข�อเสนอพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับในเอกสารด�วย พร�อมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดส?งหรือนํามาแสดง ตาม
บัญชีเอกสารส?วนท่ี ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช�ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี 
.......................ระหว?างเวลา ................... น.  ถึง .................น. ณ ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย 
กรมปศุสัตว� เลขท่ี ๒๐๐ หมู? ๗ ตําบลบ�านดู? อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 
                ท้ังนี้ ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายจะไม?รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก?
ตัวอย?างดังกล?าว ตัวอย?างท่ีเหลือหรือไม?ใช�แล�ว ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายจะคืนให�แก?ผู�ยื่นข�อ 
เสนอ 
                          ๔.๖     ก?อนเสนอราคา ผู�ยื่นข�อเสนอควรตรวจดูร?างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดเสียก?อนท่ีจะตกลงยื่น
ข�อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส� 
                          ๔.๗     ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในวันท่ี....................... ระหว?างเวลา .................. น.  ถึง ...................... น. และเวลา
ในการเสนอราคาให�ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�เปBนเกณฑ� 
                          เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม?รับเอกสารการยื่นข�อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู�ยื่นข�อเสนอต�องจัดทําเอกสารสําหรับใช�ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล�
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู�ยื่นข�อเสนอต�องเปBนผู�รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ�วน ถูกต�อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก?อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล�วจึงส?งข�อมูล 
(Upload) เพ่ือเปBนการเสนอราคาให�แก? ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย ผ?านทางระบบจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอแต?ละรายว?า เปBนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร?วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอ
รายอ่ืน ตามข�อ ๑.๕ (๑) หรือไม? หากปรากฏว?าผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเปBนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร?วมกัน
กับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร?วมกันนั้นออกจากการ
เปBนผู�ยื่นข�อเสนอ 



                          หากปรากฏต?อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ว?า ก?อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข�อเสนอ มีผู�ยื่นข�อเสนอรายใดกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข?งขันอย?างเปBน
ธรรมตามข�อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว?ามีการกระทําอันเปBนการขัดขวางการแข?งขันอย?างเปBนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นออกจากการเปBนผู�ยื่นข�อเสนอ และศูนย�วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว�เชียงราย จะพิจารณาลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอดังกล?าวเปBนผู�ท้ิงงาน เว�นแต? ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว�เชียงราย จะพิจารณาเห็นว?าผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นมิใช?เปBนผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล?าวและได�ให�ความ
ร?วมมือเปBนประโยชน�ต?อการพิจารณาของ ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย 
                          ๔.๑๐     ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต�องเปBนราคาท่ีรวมภาษีมูลค?าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
รวมค?าใช�จ?ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 
                                   (๓)    ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องลงทะเบียนเพ่ือเข�าสู?กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู�ยื่นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล�วไม?ได� 
                                   (๕)    ผู�ยื่นข�อเสนอต�องศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ�และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ศูนย�วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ� การประเมินค?าประสิทธิภาพต?อราคา 
                          ๕.๒     ในการพิจารณาผู�ชนะการยื่นข�อเสนอ ส?วนราชการจะใช�หลักเกณฑ�การประเมิน
ค?าประสิทธิภาพต?อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให�คะแนนตามปrจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด 
ดังนี้ 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ รถฟาร�มแทรกเตอร� ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล�อ ขนาด 
๘๕ แรงม�า 
                                           (๑)   ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดน้ําหนักเท?ากับร�อยละ ๓๕ 
                                           (๒)   ต�นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช�งานค?าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน ค?า
ซ?อมแซมบํารุงรักษา ค?าใช�จ?ายในการเปลี่ยนอะไหล?หรือชิ้นส?วน กําหนดน้ําหนักเท?ากับ ร�อยละ ๒๐ 
                                           (๓)   มาตรฐานของสินค�าหรือบริการ เครื่องหมายมาตรฐาน สัญลักษณ� 
ฉลาก หลักเกณฑ�มาตรฐานอ่ืน กําหนดน้ําหนักเท?ากับร�อยละ ๒๕ 
                                           (๔)   บริการหลังการขาย ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร?อง 
จํานวนศูนย�บริการท่ีได�มาตรฐานในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดใกล�เคียงเพ่ือบริการหลังการขายในระยะยาวการบริการ
พัสดุทดแทนในระหว?างท่ีมีส?งพัสดุซ?อมแซม กําหนดน้ําหนักเท?ากับร�อยละ ๒๐ 
                          ๕.๓   หากผู�ยื่นข�อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม?ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข�อเสนอไม?ถูกต�อง หรือไม?ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นข�อเสนอไม?ถูกต�องตามข�อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม?รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้น เว�นแต? ผู�ยื่นข�อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม?ครบถ�วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต?างไปจากเง่ือนไขท่ีศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายกําหนดไว�ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ในส?วนท่ีมิใช?สาระสําคัญและความแตกต?างนั้นไม?มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบ



เสียเปรียบต?อผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเปBนการผิดพลาดเล็กน�อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ?อนปรนการ
ตัดสิทธิผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายสงวนสิทธิ์ไม?พิจารณาข�อเสนอของผู�ยื่น
ข�อเสนอโดยไม?มีการผ?อนผัน ในกรณีดังต?อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม?ปรากฏชื่อผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู�รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู�ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� ของศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย 
                                   (๒)    ไม?กรอกชื่อผู�ยื่นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วย
อิเล็กทรอนิกส� 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต?างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเปBนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก?ผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายมีสิทธิ
ให�ผู�ยื่นข�อเสนอชี้แจงข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมได� ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม?รับข�อเสนอ 
ไม?รับราคา หรือไม?ทําสัญญา หากข�อเท็จจริงดังกล?าวไม?เหมาะสมหรือไม?ถูกต�อง 
                          ๕.๖     ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม?รับราคาตํ่าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยไม?พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได� 
สุดแต?จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเปBนสําคัญ และให�ถือว?าการตัดสินของ ศูนย�วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายเปBนเด็ดขาด ผู�ยื่นข�อเสนอจะเรียกร�องค?าใช�จ?าย หรือค?าเสียหายใดๆ มิได� รวมท้ัง
ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู�ยื่น
ข�อเสนอเปBนผู�ท้ิงงาน ไม?ว?าจะเปBนผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม?ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได�ว?าการ
ยื่นข�อเสนอกระทําการโดยไม?สุจริต เช?น การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เปBนต�น 
                               ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได�ว?าไม?อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได� คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�หรือศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย จะให�ผู�ยื่นข�อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ี
ทําให�เชื่อได�ว?า ผู�ยื่นข�อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ให�เสร็จสมบูรณ� หาก
คําชี้แจงไม?เปBนท่ีรับฟrงได� ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม?รับข�อเสนอหรือไม?รับราคา
ของผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผู�ยื่นข�อเสนอดังกล?าวไม?มีสิทธิเรียกร�องค?าใช�จ?ายหรือค?าเสียหายใดๆ จาก
ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย 
                          ๕.๗     ก?อนลงนามในสัญญาศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายอาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หากปรากฏว?ามีการกระทําท่ีเข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอท่ีชนะการ
ประกวดราคาหรือท่ีได�รับการคัดเลือกมีผลประโยชน�ร?วมกัน หรือมีส?วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือ
ขัดขวางการแข?งขันอย?างเปBนธรรม หรือสมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเจ�าหน�าท่ีในการเสนอราคา 
หรือส?อว?ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
 



                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� สามารถส?งมอบสิ่งของได�
ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต?วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายจะพิจารณา
จัดทําข�อตกลงเปBนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข�อ ๑.๓ ก็ได� 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ไม?สามารถส?งมอบสิ่งของได�
ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการ หรือศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายเห็นว?าไม?สมควรจัดทําข�อตกลงเปBน
หนังสือ ตามข�อ ๖.๑ ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต�องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข�อ ๑.๓ หรือทําข�อตกลงเปBนหนังสือ กับศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเท?ากับร�อยละ ๕ ของราคาค?าสิ่งของท่ีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�ให�ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกัน
อย?างหนึ่งอย?างใดดังต?อไปนี้ 
                           (๑)     เงินสด 
                           (๒)     เช็คหรือดราฟท�ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ?าย ซ่ึงเปBนเช็คหรือดราฟท�ลงวันท่ีท่ีใช�เช็ค
หรือดราฟท�นั้นชําระต?อเจ�าหน�าท่ีในวันทําสัญญา หรือก?อนวันนั้นไม?เกิน ๓ วันทําการ 
                           (๓ )      หนั งสื อ คํ้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย? า ง ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข�อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปBนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                           (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได�รับ
อนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห?ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห?งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�ตาม
ตัวอย?างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข�อ ๑.๔ (๒) 
                           (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม?มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� (ผู�ขาย) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล�ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม?มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส?วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงศูนย�วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย ได�รับมอบไว�แล�ว 
                 ๗.    ค?าจ�างและการจ?ายเงิน 
                          ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย จะจ?ายค?าสิ่งของซ่ึงได�รวมภาษีมูลค?าเพ่ิม 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค?าใช�จ?ายท้ังปวงแล�วให�แก?ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปBนผู�ขาย  
เม่ือผู�ขายได�ส?งมอบสิ่งของได�ครบถ�วนตามสัญญาซ้ือขายหรือข�อตกลงเปBนหนังสือ และศูนย�วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว�เชียงราย ได�ตรวจรับมอบสิ่งของไว�เรียบร�อยแล�ว 
                 ๘.    อัตราค?าปรับ 
                          ค?าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ หรือ
ข�อตกลงซ้ือขายเปBนหนังสือ ให�คิดในอัตราร�อยละ ๐.๑๐ ของราคาค?าสิ่งของท่ียังไม?ได�รับมอบต?อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร?อง 
                          ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได�ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๓ 
หรือทําข�อตกลงซ้ือเปBนหนังสือ แล�วแต?กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร?องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม?น�อยกว?า ๑ ปs นับถัดจากวันท่ี ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย ได�รับมอบ



สิ่งของ โดยต�องรีบจัดการซ?อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความ
ชํารุดบกพร?อง 
                 ๑๐.    ข�อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข�อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค?าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได�มาจากเงินงบประมาณประจําปs พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได� ต?อเม่ือศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�
เชียงราย ได�รับอนุมัติเงินค?าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปs พ.ศ. ๒๕๖๒ แล�วเท?านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายได�คัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอรายใดให�
เปBนผู�ขาย และได�ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�ขายจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกล?าวเข�ามาจากต?างประเทศและของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู? และสามารถ
ให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว?าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงเปBนผู�ขายจะต�อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว?าด�วยการส?งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล?าวเข�ามาจากต?างประเทศต?อกรม
เจ�าท?า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต?วันท่ีผู�ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต?างประเทศ เว�นแต?เปBนของท่ีรัฐมนตรีว?าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
                                   (๒)    จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล?าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช?นเดียวกับเรือไทย จากต?างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต?จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท?า ให�บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช?เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช?นนั้นก?อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปBนของท่ี
รัฐมนตรีว?าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม?ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมายว?า
ด�วยการส?งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายได�คัดเลือกแล�ว ไม?ไปทํา
สัญญาหรือข�อตกลงซ้ือเปBนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไว�ในข�อ ๗ ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�
เชียงรายจะริบหลักประกันการยื่นข�อเสนอ หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข�อเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปBนผู�ท้ิงงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว?าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข 
หรือข�อกําหนดในแบบสัญญาหรือข�อตกลงซ้ือเปBนหนังสือ ให�เปBนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด 
(ถ�ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ มีความขัดหรือ
แย�งกัน ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงราย คําวินิจฉัย
ดังกล?าวให�ถือเปBนท่ีสุด และผู�ยื่นข�อเสนอไม?มีสิทธิเรียกร�องค?าใช�จ?ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณี
ต?อไปนี้ได� โดยท่ีผู�ยื่นข�อเสนอจะเรียกร�องค?าเสียหายใดๆ จากศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายไม?ได� 
                                   (๑)    ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�เชียงรายไม?ได�รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช�ใน
การจัดซ้ือหรือท่ีได�รับจัดสรรแต?ไม?เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต?อไป 
                                (๒)    มีการกระทําท่ีเข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได�รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน�ร?วมกัน หรือมีส?วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข?งขันอย?างเปBน




