
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเปน็มา  

                     เพื่อรองรับน้า้นมดิบของเกษตรกร และเปน็การช่วยเหลือเกษตรผูเ้ลีย้งโคนมในประเทศไทย โดยนา้

น้้านมดิบมาใช้ในกระบวนการผลิตผลติภัณฑ์นม 

          ๒. วัตถุประสงค ์ 

                      เพื่อเป็นวัตถุดิบที่ใชใ้นการผลติผลติภัณฑ์นม 
 

          ๓. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

                ๓.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวยีนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งใหน้ิติบคุคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ และ/

หรือต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนัราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

                ๓.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิเบื้องต้นในการซือ้ขององคก์ารฯ  

                ๓.๖ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชรีายรับรายจ่าย หรอื

แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไมถู่กต้องครบถว้นในสาระสา้คัญ 

                ๓.๗ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้้าเนินการจัดซื้อจดัจ้างด้วย

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

บัญชกีลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                ๓.๘ คูส่ัญญาตอ้งรับและจา่ยเงนิผ่านบญัชธีนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงนิแตล่ะคร้ังซึ่งมมีูลคา่ไม่เกนิสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ                       

          ๕. ระยะเวลาด าเนนิการ  

                      ไม่เกนิ ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซื้อขาย 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน  

                      งวดเดยีว ภายใน ๑๕ วัน 
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          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๑๒,๓๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๖,๙๒๘,๒๕๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานที่ติดต่อเพือ่ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ ์หรอืแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถส่งข้อคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับรา่งขอบเขตของงานนีไ้ด้ที่ 

                      สถานที่ตดิต่อ ส้านักงานฝา่ยพสัดุและบรกิาร องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่

๑๖๐ หมู ่๑ ตา้บลมิตรภาพ อ้าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 

                      โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 

                      โทรสาร ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 

                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเหน็ ต้องเปดิเผยชื่อและที่อยู่ของผูใ้ห้

ข้อเสนอแนะวิจารณ ์หรือมีความเห็นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ เลขท่ี................ 

ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกวา้ง ๓๙๐ มิลลเิมตร จ านวน ๗๐,๐๐๐ 

กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันที.่..................................................... 

 

                 องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "องคก์ารฯ " มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซือ้ฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง ๓๙๐ มิลลิเมตร จ้านวน ๗๐,๐๐๐ กโิลกรัม ด้วยวธิีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งพัสดุทีจ่ะซื้อนีต้อ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมากอ่น ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจ่ะ  

ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ฉบับนี้ โดยมีขอ้แนะน้า และข้อก้าหนด ดังตอ่ไปนี ้

 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

                         ๑.๑ รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นขอ้เสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงนิคา่พัสดุล่วงหน้า 

                         ๑.๖ บทนยิาม 

                                 (๑) ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 

                                 (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที ่ประกวดราคาซือ้ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๒.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
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                 ๒.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศ ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เปน็ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

                 ๒.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิเบื้องต้นในการซื้อขององคก์ารฯ  

                 ๒.๖ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชรีายรับรายจ่าย หรอื

แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไมถู่กต้องครบถว้นในสาระสา้คัญ 

                 ๒.๗ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึง่ไดด้้าเนินการจัดซือ้จดัจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนกิส์ขององคก์ารฯ บัญชกีลางที่

เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มลูจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

                 ๒.๘ คูส่ัญญาตอ้งรับและจา่ยเงนิผ่านบญัชธีนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงนิแตล่ะคร้ังซึ่งมมีูลคา่ไม่เกนิสามหมื่น

บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงนิสดก็ได้ 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

               ๓.๑ ส่วนที ่๑ อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเปน็นิติบุคคล 

                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรอืหา้งหุน้ส่วนจา้กัด ใหย้ื่นสา้เนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติ

บุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  พรอ้มรับรองสา้เนาถูกต้อง 

                                 (ข) บรษิัทจ้ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ้ากัด ใหย้ื่นส้าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิ

บุคคล ส้าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  และบัญชผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ พรอ้ม

รับรองส้าเนาถูกต้อง 

                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่นส้าเนา

บัตรประจ้าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของ

ผู้เป็นหุ้นส่วน พรอ้มทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเปน็ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยืน่

ส้าเนาสัญญาของการเขา้รว่มคา้ ส้าเนาบัตรประจา้ตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคล

ธรรมดาทีม่ิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืน่เอกสารตามที่ระบุไว้

ใน (๑) 

                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบยีนในระบบ e-GP และสา้เนาใบเสร็จรับเงิน ในการซื้อแบบ 

                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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                 ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                         (๑) แค็ตตาลอ็กและหรอืแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม

ประทับตรา (ถา้มี) 

                         (๓) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ

อ้านาจให้บุคคลอืน่ท้าการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         (๖) บัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องยืน่ข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวธิีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ์และหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                 ๔.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไมน่้อยกวา่ ๖๐ วัน นับแต่วันยนืยนัราคา

สุดท้าย โดยภายในก้าหนดยนืราคา ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรอืผู้มสีิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนเสนอ

ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                 ๔.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งก้าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุม่เกนิ ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ซื้อขาย 

                 ๔.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องสง่แค็ตตาลอ็ก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ  ฟิลม์ห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง ๓๙๐ มลิลิเมตร ไปพรอ้มเอกสารส่วนที ่๑ และเอกสารส่วน

ที ่๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้องคก์ารฯ จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                         ส้าหรับแค็ตตาลอ็กที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสา้เนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยผูม้ี

อ้านาจ ท้านิติกรรมแทนนติิบคุคล  

                 ๔.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องสง่ตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ้านวน  ๒ มว้น เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง

หรือประกอบการพจิารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี ้องคก์ารฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกดิขึน้แก่

ตัวอยา่งดงักล่าว ตัวอยา่งที่เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว องคก์ารฯ จะคนืให้แก่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 

                 ๔.๖ กอ่นยืน่เอกสาร  ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู

รา่งสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถว้นและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่

ข้อเสนอ ตามเงือ่นไขในเอกสาร ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์
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                 ๔.๗ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซือ้ ด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์จา่หนา้

ซองถงึ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อฟิลม์ห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง ๓๙๐ มลิลิเมตร 

จ้านวน ๗๐,๐๐๐ กโิลกรัม ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบไุว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร

ประกวดราคาซือ้ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่.........." ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ใน

วันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถงึเวลา ............... น. ณ ส้านักงานฝ่ายพัสดุและบรกิาร องคก์าร

ส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตา้บลมติรภาพ อ้าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี 

                      เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซือ้ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร

เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดา้เนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาแตล่ะราย

ว่าเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ หรือเป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคา

ซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืไม่ พรอ้มทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาแต่

ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวา่ ผู้ประสงคจ์ะ

เสนอราคารับทราบแล้ว 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคากอ่นหรือในขณะทีม่ีการเสนอราคาด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีิทธิเสนอราคากระท้าการอันเปน็การขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก

การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดงักล่าว

เป็นผู้ทิง้งาน 

                      ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ไม่ผา่นการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเปน็ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา

กับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้

ประสงคจ์ะเสนอราคาที่กระทา้การอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม หรอืผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่ม่

ผ่านคุณสมบตัิทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณค์้าสั่งดังกลา่วต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพสัดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับ

แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณข์องหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถอืเป็นทีสุ่ด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจด้าเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้คณะกรรมการประกวด

ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสทิธิเสนอราคาพบปะหรอืติดตอ่สื่อสารกับบุคคลอื่น และเมือ่

แกไ้ขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาตอ่ไป จากขัน้ตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยงั

เหลือกอ่นจะสัง่พักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิน้สุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่

คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไมอ่าจแกไ้ข

ได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวันเวลา และสถานที ่เพื่อ

เร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มสีิทธิเสนอราคาทุกรายทีอ่ยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
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                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิใ์นการตัดสินใจดา้เนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด

ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๘ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัตดิังนี้ 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์

ที่ได้ยืน่มาพรอ้มกับซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสงูสุดของการประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้

ที ่๑๒,๓๕๘,๕๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอืน่ ๆ (ถา้มี) รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไวด้ว้ย

แล้ว  

                      (๔) ผู้มีสิทธเิสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

และสถานที่ที่ก้าหนด 

                      (๕) ผู้มีสิทธเิสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                      (๖) ผู้มีสิทธเิสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ

ประกวดราคาซือ้ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่้ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้งเสนอลด

ราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกวา่คร้ังละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสงูสดุในการประกวดราคาฯ และการเสนอ

ลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                      (๗) ห้ามผูม้สีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิน้แล้ว จะต้อง

ยืนยนัราคาตอ่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยนัจะตอ้งตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผู้มีสิทธเิสนอราคาทีไ่ด้รับคัดเลอืกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และคา่ใช้จา่ยในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนีจ้ะแจ้ง

ให้ทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผู้มีสิทธเิสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวนัที ่............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นต้น

ไป ทั้งนี ้จะแจ้งนดัหมายตามแบบแจง้วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลักประกันซองพรอ้มกับการยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธกีาร

ทางอิเล็กทรอนิกส ์จ้านวน ๖๑๗,๙๒๕.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจด็พันเก้าร้อยยีส่ิบห้าบาทถ้วน)  โดยหลักประกนั

ซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค้้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถงึวันสิน้สดุการยนื

ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปนี ้

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิค หรือกอ่น

หน้านัน้ไม่เกนิ ๓ วันท้าการของทางราชการ 
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                 ๕.๓ หนังสอืค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสอืค้้าประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อใหส้่วน

ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสอืค้้าประกันดังระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอ้นี ้องคก์ารฯ จะคนืใหผู้้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้้้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด

จากวันที่ได้พจิารณาในเบื้องตน้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ้ึ่งเสนอราคาต่้าสุด จะคนืให้

ต่อเมื่อได้ทา้สัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื่อผูม้ีสิทธิเสนอราคาได้พน้จากขอ้ผูกพันแล้ว 

                 การคืนหลักประกันซองไม่วา่กรณีใดๆจะคนืให้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้องคก์ารฯ จะพิจารณาตดัสนิด้วย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคณุสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม

ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใ์นส่วนที่มใิช่สาระส้าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารฯ เทา่นั้น 

                 ๖.๓ องคก์ารฯ สงวนสิทธิไ์ม่พจิารณาราคาของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาโดยไมม่ีการผ่อนผนัในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์ารฯ  

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรยีบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

                 ๖.๔ ในการตดัสนิการประกวดราคาซือ้ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท้า

สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคก์ารฯ  มีสิทธิให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาชีแ้จง

ข้อเท็จจรงิ  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้ องคก์ารฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคา

หรือไม่ทา้สัญญา หากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                 ๖.๕ องคก์ารฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็

ได ้และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาซือ้ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซื้อเลยก็ได้สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององคก์ารฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรอืผู้มสีิทธิเสนอราคาจะ

เรียกรอ้งคา่เสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทาง 
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อิเล็กทรอนิกส ์และลงโทษผู้มสีิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็

ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท้าการโดยไมสุ่จรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล

ธรรมดา หรอืนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซือ้ ด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ผู้

ประสงคจ์ะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มสีิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือ

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มสีิทธิเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาซือ้ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอนัเป็นการขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ องคก์ารฯ มีอา้นาจที่จะตดัรายชื่อผูม้ีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผู้

มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิง้งาน 

 

๗. การท าสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซือ้ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิง่ของได้

ครบถว้นภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ นับแต่วันที่ทา้ข้อตกลงซื้อ องคก์ารฯ อาจจะพิจารณาจัดทา้ข้อตกลงเปน็

หนังสือ แทนการท้าสญัญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ ก็ได ้

                 ๗.๒ ในกรณีผูช้นะการประกวดราคาซือ้ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสไ์มส่ามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ หรือองคก์ารฯ เห็นวา่ไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ

ประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทา้สัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบใุนขอ้ ๑.๔ หรือในกรณีที่

หน่วยงานระดับองคก์ารฯ ที่รวมกันประกวดราคาซือ้ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์ห้ผู้ชนะการประกวดราคาซือ้ ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทา้สัญญากับองคก์ารฯ เจา้ของงบประมาณแตล่ะองคก์ารฯ โดยตรงกับองคก์ารฯ 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจง้และจะตอ้งวางหลักประกันสัญญา เป็นจ้านวนเงนิเทา่กับร้อยละ ๕ ของราคา

สิ่งของที่ประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้ห้องคก์ารฯ ยดึถอืไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกัน

อย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี้ 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารฯ  โดยเปน็เช็คลงวันที่ที่ท้าสญัญาหรือกอ่นหนา้นั้นไม่

เกิน ๓ วัน ท้าการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบใุนข้อ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือค้้าประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบใุนขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพน้จากขอ้ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
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๘. อัตราค่าปรับ 

                 คา่ปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ้ ๑๐ ให้คิดในอัตรารอ้ยละ ๐.๒ ต่อวัน 

 

๙. การรับประกันความช ารดุบกพร่อง 

                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซือ้ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ท้าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาซื้อ

ขายตามแบบดงัระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความช้ารุดบกพรอ่งของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกดิขึน้ภายใน

ระยะเวลาไมน่้อยกวา่ ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผูซ้ื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรบีจัดการซอ่มแซมแกไ้ขให้ใชก้ารได้ดดีังเดมิ

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช้ารุดบกพรอ่ง 

 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคา่พัสดุสา้หรับการ ซื้อ คร้ังนี ้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมือ่ องคก์ารฯ ได้รับอนุมตัิเงินจาก เงินงบประมาณประจ้าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 

                 ๑๐.๒ เมื่อองคก์ารฯ ได้คัดเลือกผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิง่ของตาม

การ ประกวดราคาซือ้ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถา้ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนา้สิ่งของดงักล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธเิสนอราคาซึ่งเปน็ผู้ขายจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี ้

                         (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซือ้ขายดงักล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อองคก์ารฯ เจา้ท่า

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แต่วันที่ผูข้ายสัง่ หรือซื้อขายของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 

                         (๒) จัดการให้สิง่ของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองคก์ารฯ เจา้ท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออืน่ที่มิใช่เรือ

ไทย ซึ่งจะตอ้งได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออืน่ 

                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการ

พาณิชยนาว ี

                 ๑๐.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาซึ่งไดย้ื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่องคก์ารฯ 

ฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมือ่ได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผูม้สีิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้ารว่ม

เสนอราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน้ องคก์ารฯ จะรบิ

หลักประกันซองจา้นวนรอ้ยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทนัท ีและอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอืน่ (ถ้า

มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึง่องคก์ารฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการก้าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารฯ จะรบิหลักประกันซอง หรือเรยีกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค้้าประกันซอง

ทันที และอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอืน่ (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

                 ๑๐.๕ องคก์ารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเตมิเงื่อนไขหรือขอ้ก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น

ของสา้นักงานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา หมายถงึ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลอืกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพสัด ุ

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถงึ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพสัด ุให้

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 การนับระยะเวลาค้้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน็ ๒ ช่วงเวลาตดิตอ่กัน คอื 

ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิคจนถงึวนัยืนยนัราคาสดุท้าย (วนัเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกนัในช่วงที่

สอง คอื ตั้งแต่วนัถัดจากวันยนืยันราคาสุดทา้ย จนถงึวนัสิน้สุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก้าหนดวนัยื่นซองข้อเสนอ

ทางดา้นเทคนิค วันที ่............................ ก้าหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ และก้าหนดยืนราคา ๖๐ วัน นบั

แต่วันยืนยันราคาสุดทา้ย การนับระยะเวลาค้้าประกันซองคอื วันที่ ............................ จนถงึ

วันที่ ............................ และนับต่อเนือ่งในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วนัที่ ............................ จนถงึ

วันที่ ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดงันัน้ ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คอื ตั้งแต่วันที่ ............................ จนถงึ

วันที่ ............................  

                  การเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานที่จะจดัหาพัสดุค้านวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่้า

แต่ละคร้ังในอัตรารอ้ยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากค้านวณแล้วมี

เศษของหลักหน่วยนับใดๆ ใหป้ัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไมต่้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพือ่ความชัดเจน และ

ป้องกันความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขัน้ต่้าแต่ละคร้ัง เช่น กรณรีาคาสูงสดุของการประกวดราคาฯ 

๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค้านวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้เทา่กับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่้า (Minimum 

Bid) ไม่น้อยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสดุของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค้านวณรอ้ยละ ๐.๒ 

ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้้าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่้า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา

สูงสดุของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค้านวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้เทา่กับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก้าหนดการเสนอ

ลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้นี ้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่า้สงูกวา่

ราคาขั้นต่้าที่ก้าหนดได ้เช่น กรณกี้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครัง้ละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอ

ลดราคาตามที่ก้าหนดจากราคาครัง้สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส้าหรับกรณกีารจัดหาพัสดุทีห่น่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ

ก้าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก้าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาใน

ลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

  

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและเงือ่นไขการจัดซ้ือฟิล์มห่อนม UHT 

ขนาดความกว้าง 390 มิลลิเมตร  

1. ฟิล์มใสห่อนม UHT ขนาดกว้าง 390 มิลลเิมตร ชนิดพมิพ์  BARCODE  

       1.1 กวา้ง 390 มลิลิเมตร (ความยาว/ชิ้นงาน Shrink 6 = 260 (3*2)) 

       1.2 อุณหภูมิของการหดตัวของฟิล์ม 140 องศาเซลเซยีส/30 วินาท ี

       1.3 อุณหภมูิของการเช่ือมและตัดฟลิ์ม 125-135 องศาเซลเซยีส 

 1.4 ความหนา 35-50 ไมครอน 

 1.5 อตัราการหด 65% LDX (การหดตัวของฟลิ์มด้านยาวเวลาดงึออก) 

 1.6 อัตราการหด 35% TD (การหดตัวของฟิลม์ดา้นกวา้งเวลาดงึออก) 

 1.7 Core: เส้นผา่ศูนย์กลาง แกน 76.2 มลิลิเมตร 

 1.8 คา่สมัประสิทธิ์ แรงเสียดทาน Film/ Film µs > 0.2 และ Film/ Film µs > 0.2+0.4 

 1.9 อุณหภมูิที่ท้าให้ Shrink หดตัว Crossways : >35% longitudinal : > 65% 

 1.10 ความทนทานของแรงดึง Crossways : > 4 N/mm longitudinal : > 4 N/mm 

 1.11 การหดตัว Crossways : 400% longitudinal : 200% 

            1.12 ตัวหนังสอื BARCODE จะอยูด่้านนอกของม้วนฟิลม์ 

        1.13 ในการเสนอราคาฟิล์มให้ทางบรษิัทคิดรวมค่าแกนกระดาษมาให้เรยีบรอ้ย 

  1.14 รอยตอ่ในม้วนฟลิ์มมไีด้ตอ้งไม่เกนิ 2 รอยต่อ กรณีถ้ามีรอยตอ่ในม้วนฟลิ์มต้องซลีให้เรยีบรอ้ย พร้อม 

           ระบุรอยต่อจ้านวนครัง้บนม้วนฟลิ์มมาให้เรยีบรอ้ยด้วย 

  1.15 การม้วนของฟิล์มขอบด้านขา้งตอ้งเรียบและเสมอกับแกนกระดาษ 

  1.16 ฟิลม์ที่พันบนแกนกระดาษต้องสามารถใช้ได้จนหมดม้วน 

  1.17 ต้องพมิพ์ก้าหนดคร้ังที่ผลิตและเลขม้วนที่ผลติอยา่งเห็นได้ชัดเจน 

  1.18 ให้ระบุน้า้หนักของฟลิ์ม และน้า้หนักของแกนกระดาษและรวมน้้าหนักสุทธิทุกม้วน 

  1.19 ฟิลม์ใสห่อนมตอ้งเปน็วัสดุเกรด เอ และปราศจากสิ่งปลอมปน เช่น ฝุน่ ผง เศษพลาสติก ฯลฯ 

  1.20 แถบ BARCODE ต้องมีรหัส ขนาด ต้าแหน่งพิมพ ์ตามตัวอย่าง และพิมพอ์ยูด่้านนอกฟิล์ม 

  1.21 ในการพิมพ ์BARCODE ให้ใช ้2 ส ี(1สีพืน้ขาว) ตามสมีาตรฐานของผลติภัณฑท์ี่ อ.ส.ค.ก้าหนด สา้หรับสีทีใ่ช้ 

          ตอ้งไม่ละลายตดิ HEATER และสายพานตูอ้บ 

  1.22 แถบปดิ BARCODE ของกล่องนมย่อย ค้าวา่ “ไทยเดนมารค์” ต้องอยู่ดา้นซา้ยของม้วนฟลิ์มเมือ่คลายออกจาก 

          ดา้นล่างของม้วน  

  1.23  ตอ้งมีเอกสารรับรองมาตรฐานการตรวจสอบแนบมาพรอ้มกับเอกสารเสนอราคาและตามที่สัญญาก้าหนด 

  1.24 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องสอบถามรายละเอยีดลักษณะการวางฟลิ์มกับสา้นกังานภาค 

   1.25 ส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ณ องคก์ารสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

                     เลขที่ 198 หมู่ 3 ต้าบลคลองมะพลับ อา้เภอศรีนคร จังหวัดสุโขทยั จ านวน 70,000 กิโลกรัม 
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2. การส่งมอบผู้ชนะการประกวดราคาต้องสง่มอบตามแผนการส่งมอบที่สา้นักงานภาคก้าหนด พรอ้มส่งมอบให้ตรงตาม 

ที่อยู่ที่ อ.ส.ค.ระบุไวใ้นสัญญาเทา่นั้น หากไม่ปฏิบตัิตาม อ.ส.ค.นับจากวันที่ อ.ส.ค.แจ้งเป็นลายลักษณอ์ักษร ในกรณี 

ที่ไม่สามารถจัดส่งได้ภายในกา้หนด อ.ส.ค.จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้นในคร้ังต่อไปทุกกรณ ี 

เป็นระยะเวลา 1 ป ี

 
 

 


