
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
          ๑. ความเป็นมา  
                       
          ๒. วตัถุประสงค์  
                       
          ๓. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                ๓.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของกรม 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                ๓.๘ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                      118.pdf 
          ๕. ระยะเวลาดาํเนินการ  
                      ไม่เกิน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      งวดเดียว ภายใน ๑๕ วนั 
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          ๗. วงเงนิในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๓,๕๒๐,๓๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๓,๔๕๒,๘๙๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานทีต่ิดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคดิเห็น  
                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 
                      สถานท่ีติดต่อ สาํนกังานฝ่ายพสัดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี 
๑๖๐ หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 
                      โทรศพัท ์๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 
                      โทรสาร ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 
                      เวบ็ไซต ์www.dpo.go.th 
                      สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวจิารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที่......... 

ประกวดราคาซ้ือกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. (นมโรงเรียน) จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ ใบ         
ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
ลงวนัที่ ..................... 

...................................................... 
                 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "กรม" มีความประสงคจ์ะ ประกวด
ราคาซ้ือกล่องบรรจุผลิตภณัฑน์ม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. (นมโรงเรียน) จาํนวน ๗๐๐,๐๐๐ ใบ ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยูใ่นสภาพท่ีจะ
ใชง้านไดท้นัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะนาํ และขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสญัญาซ้ือขาย 
                         ๑.๕ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 
                                 (๑) หลกัประกนัซอง 
                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 
                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                 (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 
                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
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๒. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ี ประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็น ผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ ประกวดราคา
ซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                 ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของกรม 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                 ๒.๘ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 
๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่สาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย กใ็หย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสาร
ตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสาํเนาใบเสร็จรับเงินในการซ้ือแบบ 
                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) แคต็ตาลอ็กและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                         (๒) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนามพร้อม
ประทบัตรา (ถา้มี) 
                         (๓) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ
อาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนทาํการแทน 
                         (๔) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 
                         (๕) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาให้
ชดัเจน 
                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตน
เสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สญัญาซ้ือขาย 
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                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งส่งแคต็ตาลอ็ก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของ  กล่องบรรจุผลิตภณัฑน์ม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. (นมโรงเรียน) จาํนวน ๗๐๐,๐๐๐ ใบ ไปพร้อมเอกสาร
ส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี กรมจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
                         สาํหรับแคต็ตาลอ็กท่ีแนบใหพิ้จารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้
อาํนาจ ทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  
                 ๔.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จาํนวน  ๘ ใบ เพื่อใชใ้นการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่
ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ กรมจะคืนใหแ้ก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
                 ๔.๖ ก่อนยืน่เอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลง
ยืน่ขอ้เสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่าหนา้
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือกล่องบรรจุผลิตภณัฑน์ม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. (นมโรงเรียน) 
จาํนวน ๗๐๐,๐๐๐ ใบ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เลขท่ี .........." ยืน่ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ใน
วนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สาํนกังานฝ่ายพสัดุและบริการ องคก์าร
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ 
                      เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเดด็ขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละราย
วา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนั
ประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และแจง้
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืน
ใดท่ีมีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคา
ดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 
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                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ
เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคาท่ีไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุ
ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานท่ี
จดัหาพสัดุใหถื้อเป็นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไวค้ณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคล
อ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนั
เดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือ
ขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนด
วนัเวลา และสถานท่ี เพ่ือเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ี
นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๘ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้
ท่ี ๓,๕๒๐,๓๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้
ดว้ยแลว้  
                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพือ่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีท่ีกาํหนด 
                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ีมาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 
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                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ี LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้ง
เสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๗,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
การเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลด
แลว้ 
                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้ง
ยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
ใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี
จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 
                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นตน้
ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหท้ราบต่อไป 
 
๕. หลกัประกนัซอง 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน ๑๗๖,๐๑๕.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจด็หม่ืนหกพนัสิบหา้บาทถว้น)  โดยหลกัประกนั
ซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนื
ราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้
นั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้
เวียนช่ือใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี กรมจะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีไดพ้จิารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืน
ใหต่้อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใดๆจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 



-๗- 
 
๖. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสาร ประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็น
ขอ้ผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
                 ๖.๓ กรมสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํ
สญัญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือกรม มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้กรมมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐาน
ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
                 ๖.๕ กรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้และ
อาจพิจารณาเลือกซ้ือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
ซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเดด็ขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ
ลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุ
ท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่ผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
อ่ืนหรือเป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ กรมมีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 



-๘- 
 
๗. การทาํสัญญาซ้ือขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูค้า้)สามารถส่งมอบส่ิงของได้
ครบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัท่ีทาํขอ้ตกลงซ้ือ กรมอาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็น
หนงัสือ แทนการทาํสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ กไ็ด ้
                 ๗.๒ ในกรณีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้
ครบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ หรือกรมเห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ ๗.๑ ผู ้
ชนะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งทาํสญัญาซ้ือขาย ตามแบบสญัญาดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดบักรมท่ีรวมกนัประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใหผู้ช้นะการ
ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ทาํสญัญากบักรมเจา้ของงบประมาณแต่ละกรมโดยตรงกบักรม
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคา
ส่ิงของท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดใ้หก้รมยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนั
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่
เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ 
                         (๓) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้
เวียนช่ือใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 
 
๘. อตัราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้ ๑๐ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒ ต่อวนั 
 
๙. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญา
ซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๔ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๖ เดือน นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้าร
ไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 



-๙- 
 

 
๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพสัดุสาํหรับการ ซ้ือ คร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                         การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือ กรมไดรั้บอนุมติัเงินจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ แลว้เท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม
การ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
                         (๑) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า
ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสัง่ หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                         (๒) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี
                 ๑๐.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่อกรม
ฯ แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้
ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน ขอ้ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรม
จะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย
อ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ กรมสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ท่ีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ 
เพื่อเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 
                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ 
ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานท่ีจดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเน่ืองกนั
ในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น กาํหนดวนัยืน่ซอง
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัท่ี ............................ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี ............................ และกาํหนดยนื
ราคา ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองคือ วนัท่ี ............................ จนถึง
วนัท่ี ............................ และนบัต่อเน่ืองในช่วงท่ีสองใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี ............................ จนถึง
วนัท่ี ............................ (รวม ๖๐ วนั) ดงันั้น ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่
วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................ 
                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุคาํนวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นตํ่าแต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หาก
คาํนวณแลว้มีเศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั 
เพื่อความชดัเจน และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคา
ขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ัง
ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ 
บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกวา่ราคาขั้นตํ่าท่ีกาํหนดได ้เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum 
Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้
และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามท่ีกาํหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ สาํหรับกรณี
การจดัหาพสัดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุกาํหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานกาํหนดใหเ้สนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้
  

องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่118/2559 
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะและเง่ือนไขการจัดซ้ือกล่องบรรจุผลิตภณัฑ์นม UHTขนาด 36x200 cc. 

(นมโรงเรียน)  
1. ลกัษณะทัว่ไป 

1.1 เป็นกล่องกระดาษบรรจุทรงส่ีเหล่ียมมีฝาปิดแบบพับได้ ทั้ งด้านบนและด้านล่าง เพื่อบรรจุ

ผลิตภณัฑน์ม นํ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 7.2 กิโลกรัม 

1.2 กระดาษทีใ่ช้เป็นกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ช้ัน ประกอบด้วย  

 ชั้นนอก เป็นกระดาษสีนํ้าตาล ท่ี อ.ส.ค.กาํหนด นํ้าหนกัมาตรฐาน 150 กรัมต่อตารางเมตร(+
5%) ชั้นคุณภาพ 1  

 ชั้นกลาง เป็นกระดาษลูกฟกูสีนํ้าตาล ลอนลูกฟูกแบบลอน C นํ้าหนกัมาตรฐาน 150 กรัมต่อ
ตารางเมตร  (+5%) 

 ชั้นใน เป็นกระดาษสีนํ้ าตาลเรียบ นํ้าหนกัมาตรฐาน 150 กรัมต่อตารางเมตร (+5%) 
 นํ้าหนกัของกระดาษรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 450 กรัมต่อตารางเมตร (+5%) 

1.3 มีค่าแรงกดดนัในแนวตั้ง (Edge Wise Crush) มากกวา่ 5 Kg/cm๒ 

1.4 มีค่าความต้านแรงดนัทะลุ (Bursting Strength) มากกวา่ 6.5 Kg/cm๒ 

1.5 มีค่าความต้านแรงกดของลอนลูกฟูก (Flat Crush Resistance) มากกว่า 2.28 Kg/cm๒ 

1.6 ค่าความดูดซึมน้ํา (Cobb Value) ทดสอบในเวลา 120 วินาที น้อยกว่า 42 g/m2(ในกระดาษช้ันนอก) 

1.7 มีค่าความแกร่งในการเรียงซ้อน (Box Compression Test)  มากกว่า 220 Kg 

           1.8 แบบกล่อง Regular Sloted Carton (RSC) ฝาลงปิดแล้วชนกนัพอด ี

           1.9 ขา้งกล่องภายนอกพิมพ ์2 สี สี ตวัอกัษร รายละเอียดตามแบบท่ี อ.ส.ค.กาํหนด ตอ้งมีความคมชดั และ 

                 ตอ้งใชสี้ท่ีมีความคงทนต่อการขดัถู ไม่หลุดลอกและซีดจางเม่ือถูกแสงแดด ความเหล่ือมลํ้าของสีและ 

                ภาพตอ้ง  ไม่เกิน 2.0 มม.  

 1.10 ตอ้งพิมพว์นั เดือน ปี และคร้ังท่ีผลิต ดา้นล่างของกล่อง  

1.11 ตอ้งมีใบแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพ (COA) ในแต่ละ Lot ท่ีส่งมอบ 

1.12 วางซอ้นไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 10 ชั้น   

1.13 เป็นกล่องท่ีไม่เคยใชง้านมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเกบ็มีสภาพเรียบร้อยไม่ฉีกขาดและปราศจากส่ิงเปรอะเป้ือน 

1.14 รอยต่อของกล่องตอ้งใชก้าวยึดใหแ้ขง็แรง ความคลาดเคล่ือนระหวา่งรอยต่อ ตอ้งไม่เกิน 2.0 มม.    

2. การบรรจุ สําหรับการส่งมอบผูข้ายตอ้งยึดกล่องกระดาษเป็นมดั มดัละ 25 ใบ แต่ละมดัตอ้งรัดดว้ยสายรัด

พลาสติก ท่ีแขง็แรงขนาดความกวา้ง 10 มม. ไม่ใหเ้กิดความสูญเสีย 
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3. ขนาด 

3.1 ขนาดมิติภายใน    

       - สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคกลาง กวา้งxยาวx สูง เท่ากบั 250x310x125 มิลลิเมตร โดยพิมพเ์คร่ืองหมาย 

          ตวั “IP” ท่ีดา้นล่างกล่องนอก 

       - สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กวา้งxยาวx สูง เท่ากบั 255x395x90 มิลลิเมตร โดยพิมพเ์คร่ืองหมาย 

          ตวั “T” ท่ีดา้นล่างกล่องนอก 

       - สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กวา้งxยาวx สูง เท่ากบั 255x395x90 มิลลิเมตร  

โดยพิมพเ์คร่ืองหมายตวั “T” ท่ีดา้นล่างกล่องนอก 

       - สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง กวา้งxยาวx สูง เท่ากบั 255x395x97 มิลลิเมตร โดยพิมพ ์

เคร่ืองหมายตวั “C” ท่ีดา้นล่างกล่องนอก 

        ทั้งนี ้ขนาดที่ระบุดังกล่าวข้างต้น เป็นขนาดท่ีกําหนดโดยประมาณ ผู้ค้าจะต้องตรวจสอบกับผลิตภัณฑ์นมอีกคร้ัง 

ก่อนดําเนินการผลิต ถ้าขนาดที่ผู้ค้าผลิตแล้วใช้งานได้ไม่เหมาะสม อ.ส.ค.มีสิทธ์ิกําหนดให้ปรับเปลี่ยนใหม่ได้ โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายเพิม่ 

3.2 สามารถบรรจุนม UHT ขนาด 200 cc. จาํนวน 3 โหล ไดพ้อดี (ในขอ้ 3.1 หา้มใชข้นาดของแต่ละ

ภาคหาค่าเฉล่ีย)  

4. ผูช้นะการเสนอราคาจะตอ้งส่งมอบตวัอยา่ง จาํนวน 8 ตวัอยา่ง พร้อมใบแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพ (COA)  

    จากหอ้งปฏิบติัการกลาง จากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเช่ือถือไดใ้นวนัท่ีมาลงนามสัญญาซ้ือขายกบั 

อ.ส.ค. 

5. กรณทีี ่อ.ส.ค.สงสัยว่ากล่องบรรจุนม UHT มีคุณสมบตัิไม่ตรงตามข้อกาํหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะท่ี 

    กาํหนด อ.ส.ค.จะส่งตรวจกบัห้องปฏบัิติการกลางจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนท่ีเช่ือถือได้ โดยค่าใช้จ่าย 

    ทั้งหมดเป็นของผู้ขาย และถ้า อ.ส.ค.ตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะที ่อ.ส.ค.กาํหนด  

    อ.ส.ค.จะไม่รับพจิารณา ในการย่ืนเสนอราคาคร้ังต่อไป เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีม่ีหนังสือแจ้งเป็นลาย 

    ลกัษณ์อกัษร คาํวินิจฉัยของ อ.ส.ค.ถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

6. เม่ือคู่สญัญาส่งสินคา้ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ อ.ส.ค.หาก อ.ส.ค.ตรวจพบ 

คู่สัญญาจะต้องรับคืนสินค้าท่ีส่งมอบในคร้ังนั้ น พร้อมแก้ไขให้ตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะของ อ.ส.ค. โดยจดัส่ง ภายใน 10 วนั นบัจากวนัท่ี อ.ส.ค.แจง้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ี 
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     ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในกาํหนด  อ.ส.ค.จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของคู่สัญญารายนั้น ในคร้ังต่อไป ทุก

กรณี เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ี อ.ส.ค. มีหนงัสือแจง้ และจะพิจารณาปรับตามสญัญา 2 เท่า ของมูลค่า

ความเสียหาย 

7. การส่งมอบ 

- ส่งมอบท่ีคลงัพสัดุของสาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เลขท่ี 344 หมู่ 15 ตาํบลท่าพระ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 500,000 ใบ 

- ส่งมอบท่ีคลงัพสัดุของสาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เลขท่ี 198 หมู่ 3 ตาํบลคลองมะพลบั อาํเภอ
ศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั จํานวน 200,000 ใบ 

     -    ปริมาณการส่งมอบทยอยส่งมอบตามกาํหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นรายละเอียดการประกวดราคาหรือตามท่ี  
          อ. ส.ค.ภาค    ผูรั้บมอบกาํหนด  

 
 

 

 

 

 

 


