
-ร่าง- 

เอกสารประกวดราคาจา้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ เลขท่ี ........./๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณชิย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ 

ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันที่ ..................................... 

...................................................... 

                 องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "องคก์ารฯ " มคีวามประสงคจ์ะ ประกวด

ราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ต าบลมิตรภาพ 

อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุร ีไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาค

กลาง เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัต่อไปนี้ 

 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอยีด 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นขอ้เสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงนิคา่จ้างล่วงหน้า 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๖ บทนยิาม 

                                 (๑) ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 

                                 (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                         ๒.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

                         ๒.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
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แจ้งเวยีนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสัง่ใหน้ิติบคุคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ 

 

                         ๒.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ และ/

หรือต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจา้ง ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                         ๒.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

                         ๒.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจา้งขององคก์ารฯ  

                         ๒.๖ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนติิบุคคล 

                         ๒.๗ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูส่ัญญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชรีายรับรายจา่ย หรือ

แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไมถู่กต้องครบถว้นในสาระส าคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้ าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชกีลางที่

เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มลูจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

                         ๒.๙ คูส่ัญญาต้องรับและจา่ยเงนิผ่านบัญชธีนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมลูคา่ไม่เกนิสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ 

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                         ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                  (๑) ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                            (ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน

นิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                            (ข) บรษิัทจ ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่พรอ้มรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

                                  (๒) ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้เป็นหุน้ส่วน พรอ้มทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 

                                  (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มคา้ ให้

ยื่นส าเนาสัญญาของการเขา้รว่มค้า ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณทีี่ผูเ้ข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาทีม่ิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือผู้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืน่เอกสารตามที่ระบุไวใ้น (๑) 

                                  (๔) แบบแสดงการลงทะเบยีนในระบบ e-GP และส าเนาใบเสรจ็รับเงินในการซื้อแบบ 
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                                  (๕) บัญชเีอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ยืน่ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

 

                         ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                  (๑) หนงัสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนามพรอ้ม

ประทับตรา (ถา้มี) 

                                 (๒) หนงัสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอืน่ท าการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                                 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                 (๕) แบบใบยืน่ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                                 (๔) บัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                         ๔.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องยื่นขอ้เสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจา้ง ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิน้และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งลงลายมอืชื่อของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                             ๔.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องก าหนดยนืราคาไมน่้อยกวา่ ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการเสนอราคามไิด ้

                         ๔.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่

เกิน ๒๗๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนงัสอืแจ้งจากองคก์ารฯ ให้เริ่มท างาน 

                         ๔.๔ กอ่นยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอ่นที่จะตกลงยื่น

ข้อเสนอ ตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         ๔.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จา่หน้า

ซองถงึประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ โดยระบุไวท้ี่หน้า

ซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เลขที่ ......../๒๕๕๙" ยืน่ต่อ

คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัที ่........................ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ส านักงานฝ่ายพสัดุ

และบรกิาร องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดั

สระบุรี 

                                  เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไมร่ับ

เอกสารโดยเดด็ขาด 
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                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาแต่

ละรายวา่เป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์

รว่มกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวด

ราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรอืไม่ พรอ้มทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา

แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรับ หรือวธิีอื่นใดที่มหีลักฐานว่า ผู้ประสงคจ์ะ

เสนอราคารับทราบแล้ว 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์วา่มีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีิทธิเสนอราคากระท าการอันเปน็การขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็น

ธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ

เป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็น   

ผู้ทิ้งงาน 

                                  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่ม่ผา่นการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับ   

ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้ประสงคจ์ะ

เสนอราคาที่กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่ม่ผา่น

คุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณค์ าสั่งดังกล่าวตอ่หัวหน้าหน่วยงานที่จดัหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณข์องหัวหนา้หน่วยงานที่จัดหาให้ถอืเป็นที่สุด 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจด าเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการประกวด

ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสทิธิเสนอราคาพบปะหรอืติดตอ่สื่อสารกับบุคคลอื่น และเมือ่แก้ไข

ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาตอ่ไป จากขัน้ตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาทีย่ังเหลอืก่อน

จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิน้สดุกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกนั เว้นแต่คณะกรรมการประกวด

ราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยงา่ย หรือข้อขดัข้องไมอ่าจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวด

ราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที ่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย

จะแจ้งให้ผูม้ีสิทธิเสนอราคาทกุรายที่อยูใ่นสถานที่นัน้ทราบ 

                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนนิการใด ๆ ระหว่างการประกวด

ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                         ๔.๖ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ีสิทธิไดร้ับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัตดิังนี้ 

                                  (๑) ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์ที่ได้ยื่นมาพรอ้มกับซองข้อเสนอทางเทคนคิ 

                      (๒) ราคาสงูสุดของการประกวดราคาจา้งด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้น
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ที ่๑๕,๙๕๐,๙๘๘.๐๐บาท 

 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอืน่ ๆ (ถา้มี) รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไวด้ว้ย

แล้ว 

                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรอืผู้แทนจะต้องมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรอืผู้แทนที่มาลงทะเบยีนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรอืผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนนิการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งต่ ากวา่ราคาสงูสดุในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลด

ราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกวา่คร้ังละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสงูสดุในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด

ราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครัง้ละไม่นอ้ยกวา่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                                  (๗) ห้ามผูม้ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประกวดราคา ฯ เสร็จสิน้แลว้จะต้อง

ยืนยนัราคาตอ่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยนัจะตอ้งตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เปน็ผู้ชนะราคาตอ้งรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการให้บริการ

เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละคา่ใช้จา่ยในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งนีจ้ะแจ้งให้ทราบใน

วันเสนอราคา 

                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที ่................................. ตั้งแต่เวลา .........น.

เป็นต้นไป ทั้งนี ้จะแจ้งนดัหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพรอ้มกับการยืน่ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จ านวน

๗๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพนัห้ารอ้ยหา้สิบบาทถว้น) โดยหลักประกันซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค้ า

ประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิน้สุดการยนืราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี ้

                         ๕.๑ เงินสด   

                         ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยืน่ซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิค หรอื

กอ่นหนา้นั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการของทางราชการ 

                         ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบใุนข้อ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อใหส้ว่น

ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสอืค้ าประกันดังระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามข้อนี ้องคก์ารฯ จะคนืให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
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ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรยีบรอ้ยแล้ว เว้นแต่ผูม้ีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคนืให้

ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื่อผูม้ีสิทธิเสนอราคาได้พน้จากขอ้ผูกพันแล้ว 

                         การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

 

                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้องคก์ารฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา

รวม 

                         ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามขอ้ ๔ 

แล้วคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใ์นส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารฯ เทา่นั้น 

                         ๖.๓ องคก์ารฯ สงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาราคาของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผันในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

                                  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคาจา้งด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์ารฯ  

                                  (๒) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธกีาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกดิการได้เปรยีบเสยีเปรียบระหวา่งผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ 

                         ๖.๔ ในการตัดสนิการประกวดราคาจา้งด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท า

สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรอืองคก์ารฯ มสีิทธใิห้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้ องคก์ารฯ มสีิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐาน

ดังกล่าวไมม่ีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                         ๖.๕ องคก์ารฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็

ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น

ส าคัญ และให้ถอืว่าการตดัสนิขององคก์ารฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะเรียกรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ มิได ้รวมทั้ง

องคก์ารฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิง้

งาน ไม่วา่จะเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าการโดย     

ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นตน้ 

                                  ในกรณทีี่ผูม้ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ

ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคก์ารฯ จะให้ผูม้สีิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ผู้มสีทิธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้

เสร็จสมบูรณ ์หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นที่รับฟังได ้องคก์ารฯ มีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
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                         ๖.๖ ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการประกวดราคาจา้ง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่   

ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ีสทิธิได้รับการคัดเลอืกเป็นผู้มสีทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนร์ว่มกันกับผูม้ีสิทธิเสนอราคาราย

อื่นหรือเป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มสีิทธิเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนั 

ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องคก์ารฯ มอี านาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองคก์ารฯ จะพจิารณา

ลงโทษผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิง้งาน 

 

                 ๗. การท าสัญญาจา้ง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูร้ับจา้ง)จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ

สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับองคก์ารฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะตอ้งวางหลักประกันสัญญาเปน็

จ านวนเงนิเทา่กับร้อยละ๕ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใหอ้งคก์ารฯ ยดึถอืไว้

ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

                         ๗.๑ เงินสด 

                         ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ท าสญัญาหรือกอ่นหนา้นั้นไม่

เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                         ๗.๓ หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค้ าประกันดังระบใุนข้อ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงนิทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบ  

กจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน   

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบใุนขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันนีจ้ะคนืให้โดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากขอ้ผูกพันตาม

สัญญาจ้างแล้ว 

 

                 ๘. ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

                         องคก์ารฯ จะจ่ายเงินคา่จา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๙งวด ดงันี ้

                                  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนกุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 
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                                  งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จา้งเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงนิในอัตรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๑.๑๑ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์จากองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู ่๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยงั Modern Trade สาขาตา่ง ๆ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงนิในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๒ ของคา่จา้ง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

 

                 ๙. อัตราค่าปรบั 

                         คา่ปรับตามแบบสัญญาจ้างขอ้ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของคา่จา้งตามสัญญาต่อวัน 

 

                 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพรอ่งของงานจ้างที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลา    

ไม่น้อยกวา่ ๙ เดือน นับถัดจากวันที่องคก์ารฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ช้การได้ดดีังเดมิ

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพรอ่ง 
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                 ๑๑. การหักเงนิประกันผลงาน 

                         ในการจ่ายเงินแตล่ะงวด องคก์ารฯ จะหักเงินจ านวนรอ้ยละ ๑๐ ของเงินที่ตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพือ่เป็น

ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไวท้ั้งสิน้ไม่ต่ ากวา่ ๖ เดือน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อ

หน่วย) หรือของคา่จ้างทั้งหมด (ส าหรับสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

                         ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงนิประกันผลงานคนืโดยผู้รับจ้างจะตอ้งวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ซึ่ง

ออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกนัดังระบใุนข้อ ๑.๕ (๔) หรือหนังสือค้ าประกันของบรษิัท

เงินทุน หรือบรษิัทเงินทนุหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบ

หนังสือค้ าประกันดังระบใุนขอ้ ๑.๕ (๔) มาวางไวต้่อองคก์ารฯ เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได ้

                         องคก์ารฯ จะคนืเงินประกันผลงานและ/หรือหนงัสือค้ าประกันของธนาคารดังกลา่ว ให้แก่ผูร้ับจา้งพรอ้ม

กับการจา่ยเงินงวดสดุท้าย 

 

                 ๑๒. ข้อสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                         ๑๒.๑ เงินคา่จ้างส าหรับงานจา้งคร้ังนี้ ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อองคก์ารฯ ได้รับอนมุัติเงินคา่จา้งจาก เงินงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 

                         ๑๒.๒ เมื่อองคก์ารฯ ได้คัดเลือกผูม้สีิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม

การ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถา้ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพือ่งานจ้างดังกล่าวเข้ามา

จากต่างประเทศและของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธเิสนอราคาซึ่งเปน็ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี ้

                                  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วันนบัตั้งแต่

วันที่ผูร้ับจา้งสัง่หรือซื้อขายของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทุกโดยเรืออื่นได ้

                                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีทิธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออืน่ที่มใิช่เรือไทย ซึ่งจะต้อง

ได้รับอนุญาตเช่นนัน้กอ่นบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

ของลงเรืออื่น 

                                  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริม

การพาณิชยนาว ี
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                         ๑๒.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาซึ่งไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองคก์าร

แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้มสีทิธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้ารว่มเสนอ

ราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือ่นไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคก์ารฯ จะรบิ

หลักประกันซองจ านวนรอ้ยละ ๒.๕ของวงเงินที่จดัหาทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกร้องใหช้ดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า

มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคก์ารฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารฯ จะรบิหลักประกันซองหรอืเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนังสือค้ าประกันซองทันที และ

อาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน่ (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

                         ๑๒.๕ องคก์ารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงือ่นไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เปน็ไปตาม

ความเห็นของส านักงานอยัการสูงสดุ (ถา้มี) 

 

                 ๑๓. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนด

ไว้โดยเครง่ครัด 

 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา หมายถงึ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลอืกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพสัด ุเพื่อ

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถงึ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพสัด ุให้เป็น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน็ ๒ ช่วงเวลาตดิตอ่กัน คอื ช่วงแรก 

ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถงึวนัยืนยันราคาสุดท้าย (วนัเสนอราคา) และนับต่อเนือ่งกันในช่วงที่สอง คอื 

ตั้งแต่วันถดัจากวันยืนยนัราคาสุดทา้ย จนถงึวนัสิน้สุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ก าหนดวันเสนอราคาวนัที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และก าหนดยนืราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยนั

ราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคอื วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จนถงึวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และนบั

ต่อเนื่องในช่วงทีส่องให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถงึวันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (รวม ๖๐ วัน) ดงันัน้ 

ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คอื ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จนถงึวันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

                  การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานที่จะจดัหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่

ละคร้ังในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสงูสดุของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากค านวณแล้วมีเศษของ

หลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเปน็หน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแตล่ะหน่วยนบั เพื่อความชัดเจน และป้องกัน
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ความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละคร้ัง เช่น กรณรีาคาสูงสดุของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท 

ค านวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้เท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสดุของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท 

ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่ า (Minimum Bid) ไมน่้อยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสดุของการประกวดราคาฯ 

๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้เทา่กับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่ า (Minimum Bid) ไม่

น้อยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี ้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขัน้ต่ าสูงกวา่ราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได ้เช่น กรณี

ก าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่ า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้

คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครัง้

สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรบักรณกีารจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจดัหาพัสดุก าหนดใหเ้สนอราคาในลักษณะการเสนอราคา

ต่อหน่วย เห็นควรใหห้น่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพจิารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังกลา่วข้างต้นได ้

 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นเป็น ๓ ฝ่าย ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) โดย ................................. ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า 

“ผู้รับบริการ” โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ฝา่ยหนึ่ง และ................................................................................................................................          

โดย.................................................................................ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มสีทิธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทัง้ ๓ ฝา่ยตกลงยินยอมรับเง่ือนไข และวิธปีฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต 

 ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดท าการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้อก าหนดหรือ

ประกาศของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เรื่อง ................................................... 

เลขท่ี ................... ลงวันท่ี ............................. และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ

ให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงด าเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และผูท้ี่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ

ราคา ตามประกาศขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เรื่อง ........................................... 

เลขที ่................... ลงวันท่ี .............................  จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด และ

ยินยอมปฏิบัตติามระเบยีบฯ ข้างตน้ 

๒. ข้อก าหนดอื่น 

 ๒.๑ หน้าที่ของผู้มสีทิธิเสนอราคา 

 ๒.๑.๑ ผูม้ีสิทธเิสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดโดยต้องส่งผู้แทน

เข้าเสนอราคาไม่เกิน ๓ คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุ

หนึ่งได้ 

 ๒.๑.๒ เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิ

เสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบยีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามตัวอักษรยืนยันการเสนอราคาตามแบบ 

บก.๐๐๘ ที่กรรมการประกวดราคาน ามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่ผูม้ีสิทธเิสนอราคาประจ าอยู่ จึงจะสามารถออก

จากห้องเสนอราคาได  

 ๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการและต้อง

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการทดลอง

วิธกีารเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตข์องผู้ให้บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส์ในครั้งนี ้

 

http://www.gprocurement.go.th/
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๒.๒ การริบหลักประกนัซองของผู้มสีทิธิเสนอราคา 

 ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสทิธเิสนอราคา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงนิที่จัดหา ใน

กรณีท่ีผู้มีสทิธเิสนอราคากระท าผดิเงื่อนไข ดังนี ้

๒.๒.๑ ผูม้ีสิทธเิสนอราคาไม่สง่ผู้แทนมาลงทะเบยีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

และสถานที่ทีก่ าหนด 

๒.๒.๒ ผูม้ีสิทธเิสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม ่LOG IN เข้าสู่ระบบ 

๒.๒.๓ ผูม้ีสิทธเิสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ. 

ก าหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum 

Bid) แต่ละครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า..........................บาท 

๒.๒.๔ ผูม้ีสิทธเิสนอราคาไม่ลงลายมอืชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยนืยนัราคาสดุทา้ยในการเสนอราคา 

๒.๓ ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจ่ายช าระ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนเงิน ..........................บาท 

(..................................) (รวมภาษมีูลค่าเพ่ิมแล้ว) โดยจ่ายช าระงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจง้หนีจ้าก

ผูใ้ห้บรกิาร 

๒.๔ การอุทธรณ์การเสนอราคา 

กรณีท่ีผู้มีสทิธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้า

หน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายใน ๓ วันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้ง และกวพ.อ.จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ซ่ึงในระหว่างนี้จะด าเนินการข้ันตอนต่อไปมิได้ ทั้งนี้ 

หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลการเสนอราคาประมูลของผู้ให้บริการตลาด

กลางอเิล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะน าส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log 

file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการเท่านั้น 

๒.๕ การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส์ 

๒.๕.๑ ผูม้ีสิทธเิสนอราคาท่ีตอ้งการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูลควรท าการเสนอราคา

ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย ๑ นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาส าหรับการเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ 

Server 

๒.๕.๒ จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่องแม่ข่าย (Log 

file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทา่นัน้ 
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ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้รวมถึง

เอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้หมด เชน่ เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนาม พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็น

หลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว 

 

 ลงชื่อ..........................................................  

    (………………..…………………..) 

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

            ผูร้ับบริการ 

 

 ลงชื่อ..........................................................  

    (………………..…………………..) 

 ต าแหน่ง.......................................................... 

ผูใ้ห้บรกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์  

 

 ลงชื่อ..........................................................  

    (………………..…………………..) 

 ต าแหน่ง.......................................................... 

        ผูม้สีิทธเิสนอราคา 

 

 


