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ประกาศสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด 

ที่ สม. 027/2565 

เรื่อง  การจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสัตวและกระสอบบรรจุภัณฑ ดวยวิธกีรณีพิเศษ 

************************************ 

 ดวยสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  จะไดมีการดําเนินการจัดซื้อ

วัตถุดิบเพ่ือใชในการจําหนาย,เพ่ือเขาสูขบวนการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และกระสอบบรรจุภัณฑเพ่ือใชการ

บรรจุอาหารสัตวสําเร็จรูป  ตั้งอยูที่ 39 หมู 1 ตําบลหนองยางเสือ  อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยวิธีกรณี

พิเศษ การจัดซื้อกําหนดราคาท่ียื่นจะถือเปนราคาตกลงซื้อ-ขาย ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 

2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)  ตามรายละเอียดท่ีสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด กําหนดดงันี ้

 

1. รายการวัตถุดิบและปริมาณความตองการ 

1.1 รายการวัตถุดิบเพ่ือใชในจําหนาย 

      

บรรจุ ปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบ

(กระสอบ)  1 เดือน   2 เดือน

1 กากมันปน (กระสอบ) 50               15                     30                     ตนั

2 ขาวโพดบด 50               60                     120                   ตนั

3 ดาโกตาDDGS 50               30                     60                     ตนั

4 กากถ่ัวเหลือง 70               90                     180                   ตนั

5 รําสาล ี  50               120                   240                   ตนั

6 กากมะพราว 60               30                     60                     ตนั

7 ผงฟู 25               5                      10                     ตนั

8 รําถั่วเขียว 70               60                     120                   ตนั

9 กากเบียร (ผง) 40               45                     90                     ตนั

10 ราํกลาง 40               60                     120                   ตนั

11 ราํละเอียด 60               90                     180                   ตนั

ลําดับ รายการ หนวย
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  1.2 รายการวัตถุดิบและกระสอบบรรจุภัณฑเพ่ือผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป      

บรรจุ ปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบ

(กระสอบ)  1 เดือน  2 เดือน 

1 กากมัน (เบาท) เม็ด เบาท 90                    180                  ตัน

2 กากมันปน (บิ๊กแบก) ผง บิ๊กแบก 100                  200                  ตัน

3 ขาวโพดบด รง. 50 100                  200                  ตัน

4 ดาโกตา DDGS 50 120                  240                  ตัน

5 ถ่ัวเหลือง  (โรงงาน) 50 90                    180                  ตัน

6 รําสาลี   50 120                  240                  ตัน

7 ถ่ัวเหลืองอบ 50 20                    40                    ตัน

8 ถ่ัวเขียวบด 50 180                  360                  ตัน

9 รํากลาง 50 160                  320                  ตัน

10 รําละเอียด 50 80                    160                  ตัน

11 กากน้ําตาล - 70                    140                  ตัน

12 ปุยยูเรีย 50 50                    100                  ตัน

13 DCP 18% 30 10                    20                    ตัน

14 ผงฟู 25 5                     10                    ตัน

15 พรมีิกซ 25 10                    20                    ตัน

16 เกลือปน 50 10                    20                    ตัน

17 ไขมันผง 25 6                     12                    ตัน

18 กํามะถัน 25 600                  1,200                กก.

19 แมงกานีส 25 500                  1,000                กก.

20 โคบอล 25 25                    50                    กก.

21 สารแตงกล่ิน 25 120                  240                  กก.

22 กระสอบ 30 กก. 21x36 มีถุงใน - 42,000              84,000              ใบ

23 กระสอบ 50 กก. 26x42 มีถุงใน - 45,000              90,000              ใบ

ลําดับ รายการ หนวย

 
 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขายื่นเสนอราคา 

2.1 นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือบริษัทผูผลิตสินคา  ที่มีวัตถุดิบตามตามที่สหกรณกําหนด  

2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว 

2.3 สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูเสนอราคาทิ้งงานราชการและทรงไวซึ่งสิทธิ งดพิจารณาผูเสนอ

ราคาต่ําสุดเสมอไป  รวมทั้งยกเลิกการจัดซื้อหากมีเหตุเชื่อไดวาการดําเนินการประกวดราคากระทําไปโดยทุจริต

หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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2.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 เปนผูผานการคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนของสหกรณ 

2.6 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกสหกรณฯ หรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

2.7 ผูเสนอราคาจะตองจัดหลักประกันสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด เม่ือไดรับการ

พิจารณาในการประกวดราคาแลวนั้น ดังนี ้

2.7.1 เงินสด,เช็คที่ธนาคารรับรอง,หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ,พันธบัตร     

รัฐบาลไทยหรือเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน เปนโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ก. เปนตน 

2.7.2 หลักประกันดังกลาว ในขอ (2.7.1) ใหเรียกไวดวยอัตราดังนี ้

(1) หลักประกันสัญญาใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเงินตายตัว ในอัตรา รอยละ 2 จาก

มูลคาการจัดสงระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันท่ี 31 

กรกฎาคม 2565) 

(2) การคืนหลักประกันสัญญาใหคืนแกผูขายหรือผูรับจางโดยเร็วแตอยางชาตอง ไม

เกิน 7 วัน นับแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางพนตามสัญญาแลว 

 

 3. กําหนดวันและสถานท่ี 

 3.1 ยื่นรายละเอียดวัตถุดิบ,คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบอาหารสัตวที่เสนอราคาและหนังสือรับรองผล

ตรวจคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแตวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2565 สถานที่ ณ สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด (สาขา

คลองไทร) เลขที่ 39 หมู 1 ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทุกวันทําการ หรือชองทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส E-Mail pim0207jai@gmail.com 

 3.2 กําหนดวันพิจารณา วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการดําเนินการ 

 3.3 กําหนดประกาศ ภายในเดือน 26 พฤษภาคม 2565  

 3.4 กําหนดจัดทําสัญญา ซื้อ-ขาย วัตถุดิบ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป 

 

 4. เอกสารที่ย่ืนประกอบการพิจารณา 

4.1 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบอาหารสัตวที่เสนอราคา  

4.2 หนังสือรับรองผลตรวจคุณภาพวัตถุดิบ  จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่ทางราชการยอมรับ

ไดหรือเอกชนที่ไดรับการยอมรับ (หากมีการสงลวงหนาแลวไมตองนํามาในวันประกวดราคา) 

  4.3 สําเนาหนังสือรับรองรับจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนากรมพัฒนา

ธุรกิจการคาหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ. 20 ,สําเนาบัตรประชาชน 

4.4 หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เปนตัวแทน   
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5. เงื่อนไขการจัดสงสินคา 

5.1 หากมีการสงสินคาที่ลาชา ไมทันตอความตองการ  วัน เวลา ที่สหกรณฯ กําหนดผูจัดสงจะตอง

รับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น  ตามมูลคาของสินคา  ในวัน เวลา นั้นๆ ตามขอตกลงระหวางทั้งสองฝาย 

5.2 วัตถุดิบที่ทําการจัดสง  ตองไดคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีเสนอ เชน คาโปรตีนฯ ความ          

สะอาดและความชื้นตามมาตรฐานที่สหกรณฯ กําหนด เปนตน  

5.3 หากมีการตรวจสอบคุณภาพแลวพบวา วัตถุดิบที่ทําการจัดสง ไมไดตามคุณภาพตามที่กําหนดทาง

สหกรณฯ  จะทําการตัดราคา  ตามเปอรเซ็นตคุณภาพของวัตถุดิบที่ขาดหายไปจากที่กําหนด  หรืออาจปฏิเสธใน

การรับสินคาในเที่ยวนั้นๆได โดยวิธีการตรวจสอบสหกรณฯ จะเปนผูกําหนดเอง และสหกรณฯสามารถยกเลิก

ขอตกลงการ ซื้อ-ขายได โดยไมมีขอโตแยงใดๆ ของผูขาย (และจะไมพิจารณาจัดซื้อในครั้งตอไป) 

 

6. เงื่อนไขในการตกลงซื้อ-ขาย   

6.1 สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์  ไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ และทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่ 

จะงดซื้อโดยไมจําเปนตองซื้อผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งยกเลิกการจัดซื้อหากมีเหตุเชื่อไดวาการ

ดําเนินการกระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6.2 หากสหกรณฯ ตรวจพบวาคุณภาพสินคาของผูเสนอราคาหรือผูที่ไดรับการคัดเลือก มีการ ปลอมปน

สารอ่ืนใดในสินคา สหกรณฯ จะระงับการจัดซื้อทันทีพรอมทั้งตองรับผิดชอบความ เสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมมี

ขอจํากัด 

6.3 สหกรณฯ มีสิทธิ์เจรจาตอรองราคาวัตถุดิบอาหารสัตว ที่เขารวมเสนอราคาเพ่ิมเติมไดโดยผูเขารวม 

เสนอราคา ตองยินยอมใหสหกรณฯ ตอรองไดเสมอ ซึ่งไมถือเปนขอเรียกรองของสหกรณ 

6.4 วัตถุดิบที่จัดสงยึดน้ําหนักปลายทางโดยหักน้ําหนักกระสอบคิดเปนน้ําหนักสุทธิเพ่ือชําระคาสินคา 

 

ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ฝายจัดซื้อ สํานักงานสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด (ศูนย

คลองไทร) ในระหวางวันที่ วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2565  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 036-340-211-

14,063-4169971  ในวันและเวลาราชการ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป ทั้งนี้สามารถใช

เอกสารใบเสนอราคา โดยยึดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี ้
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                        เอกสารแนบทายประกาศที่ สม.027/2565 
 

สหกรณโคนมมวกเหล็ก  จํากัด ( คลองไทร ) MUAKLEK DAIRY COOPERATIVE LIMITED 

 39 หมู 1 ต. หนองยางเสือ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุร ี18180 โทร. 036-340211 - 14 ตอ 16  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานทางเคมีของอาหารสัตวควบคมุเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ตามอัตราสวนคิดเปน        

รอยละของน้ําหนักวัตถุดิบ ดงัตอไปนี้ 

 

1. กากถั่วเหลือง  

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 42 

ไขมัน ไมมากกวารอยละ 7  

กากใย ไมมากกวารอยละ 8 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13 

เถา ไมมากกวารอยละ 8 

 

2. ถั่วเหลืองอบ  

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 36  

ไขมัน ไมนอยกวารอยละ 15 

กากใย ไมมากกวารอยละ 7  

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13  

เถา ไมมากกวารอยละ 6 

 

3. ขาวโพดปน เกรด 1 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 8  

ไขมัน ไมนอยกวารอยละ 2  

กากใย ไมมากกวารอยละ 3 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13 

เถา ไมมากกวารอยละ 2 

 

4. กากดีดีจีเอส  

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 24  

กากใย ไมมากกวารอยละ 12 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13 

 

5. กากเนื้อในเมล็ดปาลม  

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 14  

กากใย ไมมากกวารอยละ 21  

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13 

เถา ไมมากกวารอยละ 5 
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                เอกสารแนบทายประกาศที่ สม.027/2565 
 

สหกรณโคนมมวกเหล็ก  จํากัด ( คลองไทร ) MUAKLEK DAIRY COOPERATIVE LIMITED 

 39 หมู 1 ต. หนองยางเสือ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุร ี18180 โทร. 036-340211 - 14 ตอ 16  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. รําขาวสาล ี 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 14 

ไขมัน ไมนอยกวารอยละ 3 

กากใย ไมมากกวารอยละ 10 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13  

เถา ไมมากกวารอยละ 6 

 

7. รําละเอียด  

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 12 

ไขมัน ไมนอยกวารอยละ 15 

กากใย ไมมากกวารอยละ 8 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13 

เถา ไมมากกวารอยละ 10 

 

8. รํากลาง 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 6 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13 

 

9. มันเสนสําปะหลัง 

แปง (NFE) ไมนอยกวารอยละ 70 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 2  

กากใย ไมมากกวารอยละ 4 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13  

ไขมัน ไมมากกวารอยละ 0.8  

ดิน ทราย ไมมากกวารอยละ 3 

เถา ไมมากกวารอยละ 4 

เช้ือราและยาฆาแมลง ไมพบ 

 

10. กากมันสําปะหลังแหง 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 2  

กากใย ไมมากกวารอยละ 15 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13  

ไขมัน ไมมากกวารอยละ 0.4 

ดิน ทราย ไมมากกวารอยละ 3 

เถา ไมมากกวารอยละ 4 
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11. กากเบียรแหง 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 25  

กากใย ไมมากกวารอยละ 15.5 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13  

ไขมัน ไมมากกวารอยละ 5.2 

เถา ไมมากกวารอยละ 7 

 

12. กากมะพราว 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 12  

กากใย ไมมากกวารอยละ 12 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13  

ไขมัน ไมมากกวารอยละ 9 

เถา ไมมากกวารอยละ 7 

 

13. รําถั่วเขียว 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ 16 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 13  

 

14. ถั่วเขียวบด 

          โปรตีน ไมนอยกวารอยละ   20 

         ความชื้น ไมมากกวารอยละ  13 

 

15. กากน้ําตาล 

มี degree brix มากกวา 75 

น้ําตาลท้ังหมด (Total Sugar) โดยประมาณไมนอยกวา 46 – 48%  

ลักษณะทางกายภาพเปนของเหลวสีน้ําตาล รสหวาน กลิ่นหอม ไมเปนรา มีความเหนียว หนืด ขน 
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ขอกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานทางเคมีของอาหารสัตวควบคมุเฉพาะ ประเภทไวตามิน แรธาต ุดังตอไปนี ้

 

1. ผลิตภัณฑกลุมอาหารเสริมและสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) 

1.1 จุลินทรียท่ีผสมกับอาหารสตัว ที่อยูในรูปสารผสมลวงหนาหรืออาหารสําเร็จรูป และเปนวัตถุที่เติมใน

อาหารสัตวท้ังที่ตรง/ไมตรงตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของ

วัตถุที่เติมในอาหารสัตวท่ีใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณท่ีใหใชหรือ

หามมิใหใชวตัถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. 2539 โดยไมระบุสรรพคุณบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความ

เจ็บปวยของสัตว ทั้งน้ีใหรวมถึง จุลินทรียท่ีมีวิธีใชโดยการผสมน้ํา 

1.2 วิตามิน แรธาตุ และกรดอะมิโนชนิดกินทุก dosage form เพ่ือเสรมิสรางวติามิน แรธาตุ และโปรตีน 

โดยไมอางสรรพคุณบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของสัตว 

1.3 สารเสริมวิตามินโดยไมอางสรรพคุณบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของสัตว 

2. DCP ไดแคลเซียมฟอสเฟต  (P18)  

แคลเซียม  (Ca) ไมนอยกวา  22% 

ฟอสฟอรัส (P) ไมนอยกวา 18% 

ผลการวิเคราะหโลหะหนักที่อาจปนเปอน ไดแก ตะก่ัว (Lead, Pb), สารหนู (Arsenic, As), ปรอท 

(Mercury, Hg) และแคดเมียม (Cadmium, Cd)  เปนตน. 

ควรผลิตจากหินฟอสเฟตท่ีผานกรรมวิธีที่ถูกตองเพ่ือแยกเอาฟลูออรีน(F) และโลหะหนกัที่ติดมากับหิน

ฟอสเฟตออกไป 

3. ไขมันบายพาส หรือ แคลเซียมโซบ (Calcium soap) 

ไขมัน ไมนอยกวารอยละ 84 

แคลเซียม ไมมากกวารอยละ 9  

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 5  

4. ยูเรีย 

ไนโตรเจน ไมนอยกวารอยละ 46 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 5 

5. ผงฟู หรือ โซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3) 

   มีความบริสุทธิ์ ไมนอยกวารอยละ 98 

   ความชื้น ไมมากกวารอยละ 5 

6. เกลือ 

โซเดียมคลอไรด ไมนอยกวารอยละ 97.5 

ความช้ืน ไมมากกวารอยละ 3 

 

หมายเหตุ : สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ ในขอกําหนดคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว 

ตองแนบรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพ (Certificate of Analysis) ของตัวอยางวัตถุดิบที่สงประกวดราคา ซึ่งไมใชเพียงระบุ 

Specification ของตัวอยางเทานั้น และตองเปนเอกสารที่ผานการรับรองอยางถูกตอง 


