
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเป็นมา  

                      เพ่ือรองรับน้้านมดบิจากเกษตร ผู้เล้ียงโคนมในประเทศไทย เพ่ือน้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์นม 

  

          ๒. วัตถุประสงค ์ 

                      เป็นวตัถุดบิที่ใช้ในการผลิตผลิตภณัฑน์ม 

 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเปน็ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบ

ของทางราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอนัเปน็

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน

ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกนัเชน่ว่านั้น 

                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิเบื้องต้นในการซ้ือขององค์การฯ  

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด้าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนกิส์ของ

องค์การฯ บัญชีกลาง ที่เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

                ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซ่ึงมีมูลค่าไม่

เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดกไ็ด้ 

            ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 



 

-๒- 

 

          ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  

                      ไม่เกนิ ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  

                      งวดเดียว ภายใน ๑๕ วัน 

          ๗. วงเงินในการจดัหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๑๖,๑๐๔,๙๗๒.๓๒ บาท 

                      ราคากลาง ๑๔,๓๑๘,๔๕๐.๔๒ บาท 

          ๘. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเตมิ และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความ

คิดเห็น  

                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เกี่ยวกบัร่างขอบเขตของงานนีไ้ด้ที ่

                      สถานทีต่ดิต่อ ส้านักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ต้าบลมิตรภาพ อ้าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี 

                      โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 

                      โทรสาร ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 

                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

                      สาธารณชนทีต่้องการเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและที่อยู่ของผู้ให้

ข้อเสนอแนะวจิารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี............. 

ประกวดราคาซ้ือหลอดดูดนม ส าหรับติดกล่องบรรจุผลติภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. จ านวน 

๓๕๐,๐๓๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันท่ี............................... 

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

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ " มีความประสงค์

จะ ประกวดราคาซ้ือหลอดดูดนม ส้าหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. จ้านวน 

๓๕๐,๐๓๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงพัสดุที่จะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้

งานมาก่อน ไม่เปน็ของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก้าหนดไวใ้น

เอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะน้า และข้อก้าหนด ดังต่อไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกนัการรับเงนิคา่พัสดุล่วงหน้า 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ 
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๒. คุณสมบตัิของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเปน็ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรอืไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบคุคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบยีบ

ของทางราชการ 

                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขดัขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน

ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกนัเชน่ว่านั้น 

                 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิเบื้องต้นในการซ้ือขององค์การฯ  

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด้าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนกิส์ของ

กรม บัญชีกลางที่เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

                 ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซ่ึงมีมูลค่าไม่

เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดกไ็ด้ 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน็ ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนติิบุคคล 

                                 (ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคมุ  พร้อมรบัรองส้าเนาถูกต้อง 

                                 (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน

นิตบิุคคล ส้าเนาหนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ พรอ้มรับรองส้าเนาถูกต้อง 



-๓- 

 

                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้

ยื่นส้าเนาบตัรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเปน็หุน้ส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร

ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรบัรองส้าเนาถกูต้อง 

                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเปน็ผูร้่วม

ค้า ให้ยืน่ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วม

ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนติิบุคคล

ให้ยืน่เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และส้าเนาใบเสร็จรบัเงินในการซื้อแบบ 

                         (๕) บัญชีเอกสารสว่นที ่๑ ทั้งหมดท่ีได้ยืน่ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง

นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

                         (๓) หนังสือมอบอ้านาจซ่ึงปิดอากรแสตมปต์ามกฎหมายในกรณทีี่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนท้าการแทน 

                         (๔) หลกัประกนัซองตามข้อ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         (๖) บัญชีเอกสารสว่นที ่๒ ทั้งหมดท่ีได้ยืน่ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบท่ีก้าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคา

ซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาใหช้ัดเจน 

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก้าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนัยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่

ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไมเ่กนิ ๑๕ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซ้ือขาย 

 



-๔- 

 

                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคต็ตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ  หลอดดูดนม ส้าหรบัติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. จ้านวน 

๓๕๐,๐๓๒,๐๐๐ หลอด ไปพร้อมเอกสารส่วนที ่๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกล่าวนี้ องค์การฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                         ส้าหรับแค็ตตาล็อกทีแ่นบให้พิจารณา หากเปน็ส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนา

ถูกต้อง โดยผู้มีอ้านาจ ท้านติิกรรมแทนนิติบุคคล  

                 ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จ้านวน  ๒ ตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการ

ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การฯ จะไม่รับผิดชอบในความ

เสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตวัอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การฯ จะคืนใหแ้กผู่้ประสงค์จะ

เสนอราคา 

                 ๔.๖ ก่อนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ควรตรวจดรู่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมด

เสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 

                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือหลอดดูดนม ส้าหรับตดิกล่องบรรจุ

ผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๒๐๐/๒๕๐ cc. จ้านวน ๓๕๐,๐๓๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี .........." ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัที ่............................ ตั้งแต่

เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ ส้านักงานฝ่ายพัสดุและบรกิาร องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ต้าบลมิตรภาพ อ้าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี 

                      เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์แล้วจะไม่รบั

เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาแต่ละรายว่าเปน็ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชนร์่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือ

เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

ข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์หรือไม ่พร้อมทั้งตรวจสอบ

ข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธกีาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธเิสนอราคากระท้าการอันเป็นการขดัขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี

สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธเิสนอราคา และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะ

เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 

                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์

จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเปน็

ธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า

หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย

อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นทีสุ่ด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัข้องจนไม่อาจด้าเนนิการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก้าหนดไว้คณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมใิห้ผู้แทนผูม้ีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกับ

บุคคลอ่ืน และเมื่อแกไ้ขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีค้างอยู่ภายใน

เวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตต่้องส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้

โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ

ราคา และก้าหนดวันเวลา และสถานที ่เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยจะแจ้งให้ผูม้ีสิทธเิสนอ

ราคาทุกรายที่อยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตดัสินใจด้าเนินการใด ๆ ระหว่างการ

ประกวดราคา ฯ เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รบัการคัดเลือกให้เปน็ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏบิัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏบิัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนงัสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกบัซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ จะต้องเริ่มต้น

ที ่๑๖,๑๐๔,๙๗๒.๓๒บาท 

 

 



-๖- 

 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเปน็ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  

                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม

วัน เวลา และสถานทีท่ี่ก้าหนด 

                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบยีนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องด้าเนนิการเสนอราคา โดยราคาท่ี

เสนอในการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด

ราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคาข้ันต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสงูสุด

ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อย

กว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธเิสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น

แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอ

หลังสุด 

                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ย

ในการให้บรกิารเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บรกิารตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ............................ ตั้งแต่

เวลา ...............น. เป็นตน้ไป ทั้งนี้ จะแจง้นัดหมายตามแบบแจ้งวนั เวลา และสถานที่เสนอ

ราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ซองเอกสารประกวดราคา

ซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน ๘๐๕,๒๔๙.๐๐ บาท (แปดแสนห้าพนัสองร้อยส่ีสิบเก้าบาท

ถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมรีะยะเวลาการค้้าประกนั ตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเชค็ลงวันทีท่ี่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไมเ่กิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือค้้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
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                 ๕.๔ หนังสือค้้าประกนัของบริษทัเงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์ที่ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซ่ึงได้

แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกนัดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกนัซองตามข้อนี้ องค์การฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้พิจารณาในเบื้องตน้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้

ซ่ึงเสนอราคาต่้าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทา้สัญญาหรือข้อตกลง หรอืเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน

แล้ว 

                 การคนืหลักประกันซองไม่วา่กรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้องค์การฯ จะพิจารณาตัดสิน

ด้วย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบตัไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไมร่ับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์

จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีท่ี

พิจารณาเหน็ว่าจะเปน็ประโยชน์ต่อองค์การฯ เท่านัน้ 

                 ๖.๓ องค์การฯ สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณีดังต่อไปนี้ 

                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผู้รบัเอกสารประกวดราคาซ้ือ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์การฯ  

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก้าหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส้าคญั หรือมีผลทา้ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคารายอ่ืน 

 

 



-8- 

 

                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์หรือในการท้าสัญญา

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองค์การฯ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเทจ็จริง  สภาพ

ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืน่ใดที่เกี่ยวข้องกบัผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การฯ มีสิทธทิี่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้า

สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                 ๖.๕ องค์การฯ ทรงไว้ซ่ึงสทิธิท่ีจะไมร่ับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ทั้งหมดกไ็ด้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสา้คัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินขององค์การฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาหรอืผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรยีกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การฯ จะพิจารณายกเลกิการ

ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี

สิทธิเสนอราคาที่ได้รบัการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทุี่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่

สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                 ๖.๖ ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจรงิภายหลงัจากการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนร์่วมกันกับ

ผู้มีสิทธเิสนอราคารายอ่ืนหรือเปน็ผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธเิสนอราคากับผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปน็ผูม้ีสิทธิเสนอราคาที่

กระท้าการอนัเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯ มีอ้านาจท่ีจะตัดรายช่ือ

ผู้มีสิทธเิสนอราคาดังกล่าว และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน้เป็นผูท้ิ้งงาน 

 

๗. การท าสญัญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถสง่มอบ

ส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ นับแต่วนัท่ีทา้ข้อตกลงซื้อ องค์การฯ อาจจะพิจารณา

จัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท้าสญัญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได ้

                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของ

ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ หรือองค์การฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเปน็หนังสือ

ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาซ้ือขาย ตามแบบ

สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณทีีห่น่วยงานระดับองค์การฯ ที่รวมกนัประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสท์้าสญัญากับองค์การฯ เจ้าของ

งบประมาณแต่ละองค์การฯ โดยตรงกบัองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รบัแจ้งและจะต้องวาง

หลักประกนัสญัญา เป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง 
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อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การฯ ยึดถือไวใ้นขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน ๓ วัน ท้าการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือค้้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบใุน

ข้อ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือค้้าประกนัของบริษทัเงินทนุ หรือบรษิัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบใุน

ข้อ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบตัรรัฐบาลไทย 

หลักประกนันีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวนัที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

ซ้ือขายแล้ว 

 

๘. อัตราค่าปรับ 

                 ค่าปรบัตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้า

สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัความช้ารุดบกพร่องของส่ิงของทีซ้ื่อ

ขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวนัที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส้าหรับการ ซ้ือ ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ องค์การฯ ได้รบัอนุมัติเงินจาก เงนิงบประมาณ

ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านัน้ 

                 ๑๐.๒ เมื่อองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เปน็ผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือ

ส่ิงของตามการ ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนา้ส่ิงของดังกล่าว

เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ 
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ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขาย

จะต้องปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

                         (๑) แจง้การสั่งหรือน้าส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนัท่ีผู้ขายสั่ง หรอืซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปน็ของทีร่ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนใด 

                         (๒) จัดการให้ส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ

ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ี

มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รบัอนุญาตเชน่นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 

                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

องค์การฯ ฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผูม้ีสิทธิเสนอ

ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖)

และ (๗) มิฉะนั้น องค์การฯ จะรบิหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันท ีและอาจ

พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรม

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 

                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองค์การฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการกา้หนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯ จะรบิหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค้้า

ประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิง้

งานตามระเบยีบของทางราชการ 

                 ๑๐.๕ องค์การฯ สงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

 หมายเหต ุ

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รบัจ้าง ท่ีเข้ารบัการคดัเลือกจากหน่วยงานทีจ่ะ

จัดหาพัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธเิสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รบัการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ

จัดหาพัสดุ ให้เปน็ผู้มีสิทธเิสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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                 การนับระยะเวลาค้้าประกนัซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน็ ๒ ช่วงเวลา

ติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถงึวันยนืยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) 

และนับต่อเน่ืองกันในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวนัยืนยันราคาสุดท้าย จนถงึวันสิ้นสุดการยืนราคา 

ตัวอย่างเชน่ ก้าหนดวนัยืน่ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วนัที่ ............................ ก้าหนดวันเสนอราคา

วันที ่............................ และก้าหนดยนืราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยนัราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้้า

ประกนัซองคือ วันที่ ............................ จนถึง 

วันที ่............................ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองใหเ้ริ่มนับตั้งแต่วนัที ่............................ จนถึง

วันที ่............................ (รวม ๖๐ วัน) ดงันัน้ ระยะเวลาการนับหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่

วันที ่............................ จนถึงวันที ่............................ 

                  การเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพสัดุค้านวณวงเงินการเสนอลด

ราคาขั้นต่้าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หากค้านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนบัใดๆ ใหป้ัดเศษดังกล่าวเปน็หน่วยนบันั้น โดยไมต่้องมีเศษของแต่ละ

หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกนัความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่้าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา

สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค้านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้

ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คา้นวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้้าหนดการเสนอลด

ราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค้านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า 

(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้นี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่้าสูงกว่าราคา

ขั้นต่้าทีก่้าหนดได้ เช่น กรณีก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ 

บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้ง

ถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีก้าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส้าหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ี

หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกา้หนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน

ก้าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏบิัติตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าวข้างต้นได้ 

  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

  

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเง่ือนไขการจัดซ้ือหลอดดูดนม ส าหรับตดิกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

นม UHT  

ขนาด 200/250 cc. 

1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 หลอดดูดนม UHT ขนาด 200/250 cc. ชนิดติดหลอดแบบงอ 

1.2 หลอดดดูนมดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

1.3 หลอดดูดนมต้องมีผิวเรียบ ปราศจากส่ิงสกปรก ปลายด้านหนึ่งตัดเรียบ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง

ตัดเฉียงเป็นมุม ประมาณ 35-40 องศา 

1.4 มีความทนทานต่อการหักงอ 

1.5 มีความสามารถในการรักษารูปทรง 

1.6 เม็ดพลาสติกที่น้ามาใช้ผลิตหลอดดูดนมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหารและยาก้าหนด 

1.7 หลอดมีสีขาวขุ่น สีต้องเป็น FOOD GRADE (หรือตามตัวอย่างที่  อ.ส.ค.ก้าหนด) 

2. ขนาด 

 2.1 เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก ไมน่้อยกว่า 3.7 มม. และไมเ่กนิ 4 มม. 

 2.2 ความยาวต้องไม่น้อยกว่า 160 + 2 มม. 

 2.3 น้้าหนักต่อหลอดต้องไม่น้อยกว่า 0.37+0.02 กรัม ที่ความยาว 160 มม.ถ้าความยาวเกิน 160 

มม.น้้าหนักตอ้งผันแปรตามความยาว  

 2.4 เฉพาะ อ.ส.ค.ภาคใต้, อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 

3. ขนาด 

 3.1 เส้นผ่าศนูย์กลางรอบนอก ไม่เกิน 4.2 มิลลิเมตร 

 3.2 เส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน ไม่เกิน 3.9 มิลลิเมตร 

 3.3 ความยาวต้องไม่น้อยกว่า 160+ 2 มิลิเมตร 

 3.4 น้้าหนกัต่อหลอดต้องไม่น้อยกว่า 0.37 กรัม ท่ีความยาว 160 มิลลิเมตร 

 3.5 เฉพาะ อ.ส.ค.ภาคกลาง 

3. ขนาดของซอง 

 3.1 ความยาวของซองต้องไม่น้อยกว่า 122 + 2 มม. 

 3.2 ความหนาของซองไม่น้อยกว่า 0.018 + 0.005 มม. 

 3.3 น้้าหนักของซองไม่น้อยกว่า 0.1 + 0.01 มม. 
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4. การบรรจ ุ

4.1 ให้บรรจหุลอดดูดนมในภาชนะท่ีสะอาดสามารถป้องกันส่ิงสกปรกและปนเปื้อนจากภายนอกได้ทั้ง

ในระหว่างการเกบ็รกัษาและขนส่ง 

4.2 ความยาวของหลอดดูดในแต่ละซองบรรจุต้องมีความยาวเท่ากัน 

4.3 หลอดดูดนมบรรจุซองละ 1 เส้น ให้บรรจุลงัละ 34,000 ซอง ปิดผนึกให้เรียบร้อย 

4.4 ลังกระดาษทีใ่ช้บรรจหุลอดดูดนม ต้องแข็งแรงทนทานต่อการยุบ 

5. ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบหลอดดูดนมตัวอย่าง เพ่ือประกอบการพิจารณา จา้นวนอย่างนอ้ย 2 ชุด/ซอง  

6. ปริมาณการส่งมอบทยอยส่งมอบตามก้าหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประกวดราคาหรือตามที่ 

     ส้านกังาน อ.ส.ค.ภาค ผู้รับมอบก้าหนด  

7. การส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 

7.1 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ต้าบลมิตรภาพ อ้าเภอ

มวกเหลก็ จังหวัด สระบุรี จ านวน 156,400,000 หลอด 

7.2 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 198 หมู่ 3 ต้าบลคลองมะพลับ อ้าเภอ 

       ศรนีคร จังหวัดสุโขทัย จ านวน 34,000,000 หลอด 

7.3 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ต้าบลหนองตา

แต้ม อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 90,000,000 หลอด 

7.4 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 344 หมู่ 15 ต้าบลท่าพระ อ้าเภอเมือง 

  จังหวัดขอนแก่น จ านวน 69,632,000 หลอด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


