
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
          ๑. ความเป็นมา  
                      เน่ืองจาก อ.ส.ค.มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์มใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
          ๒. วตัถุประสงค์  
                      เพื่อเป็นการกระจายสินคา้ไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ 
          ๓. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารฯ 
บญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                ๓.๗ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
          ๕. ระยะเวลาดาํเนินการ  
                      ไม่เกิน ๒๗๓ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      จาํนวนงวดในการส่งมอบ ๙ งวด 
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                      งวดท่ี ๑ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
มกราคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                      งวดท่ี ๒ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                      งวดท่ี ๓ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                      งวดท่ี ๔ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
เมษายน ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๕ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                      งวดท่ี ๖ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๗ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
กรกฏาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                      งวดท่ี ๘ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                      งวดสุดทา้ย เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา 
          ๗. วงเงนิในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒๑,๑๖๒,๘๑๔.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๒๑,๑๖๒,๘๑๔.๐๐ 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 
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 เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที.่......... 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนส่งผลติภณัฑ์นมพาณชิย์และนมโรงเรียน โดยขนส่ง ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  

ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวนัที.่............... 
...................................................... 

                 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "องคก์ารฯ " มีความประสงคจ์ะ
ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน โดยขนส่ง ณ สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตาํบล
หนองตาแตม้ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสญัญาจา้ง 
                         ๑.๕ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 
                                 (๑) หลกัประกนัซอง 
                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 
                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 
                                 (๔) หลกัประกนัผลงาน 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                 (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 
                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
                 ๒. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                         ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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                         ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ
และไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                         ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคา
จา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้ ๑.๖ 
                         ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                         ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล 
                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                         ๒.๙ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 
                 ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                         ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                            (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                            (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                  (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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                                  (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วม
คา้ ใหย้ืน่สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย กใ็หย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่
เอกสารตามท่ีระบไุวใ้น (๑) 
                                  (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสาํเนาใบเสร็จรับเงินในการซ้ือแบบ 
                                  (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 
                         ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 
                                 (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนทาํการแทน 
                                 (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 
                                 (๔) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                 (๕) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                 (๔) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                         ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
ใหช้ดัเจน 
                             ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนได้
เสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
                         ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสญัญาท่ีจะจา้งใหแ้ลว้เสร็จไม่
เกิน ๒๗๓ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารฯ ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
                         ๔.๔ ก่อนยืน่ซองเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะ
ตกลงยืน่ขอ้เสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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                         ๔.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่า
หนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งจา้งเหมาขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน โดย
ขนส่ง ณ สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เลขท่ี .............." ยืน่ต่อคณะกรรมการ ประกวด
ราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สาํนกังานฝ่ายพสัดุและบริการ 
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ 
                                  เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไม่รับ
เอกสารโดยเดด็ขาด 
                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
แต่ละรายวา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้
ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑) 
ณ วนัประกาศ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒
และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์วา่มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา และองคก์ารฯ จะพจิารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิ
เสนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 
                                  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ี
มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผู ้
ประสงค ์จะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหา
พสัดุภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงาน
ท่ีจดัหาใหถื้อเป็นท่ีสุด 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไวค้ณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคล
อ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนั
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เดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือ
ขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนด
วนั เวลาและสถานท่ี เพ่ือเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ี
นั้นทราบ 
                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                         ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                                  (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้
ท่ี ๒๑,๑๖๒,๘๑๔.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้
ดว้ยแลว้ 
                                  (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วนั เวลา และสถานท่ีท่ีกาํหนด 
                                  (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ีมาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 
                                  (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ี LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี
เสนอในการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ
จะตอ้งเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ัง
สุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 
                                  (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ิน
แลว้ จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
                                  (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะราคาตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
ใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี
จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 
                                  (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ...............
น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหท้ราบต่อไป 
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                 ๕. หลกัประกนัซอง 
                         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
จาํนวน ๑,๐๕๘,๑๔๑.๐๐ บาท (หน่ึงลา้นหา้หม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเอด็บาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมี
ระยะเวลาการคํ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดย
หลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                         ๕.๑ เงินสด   
                         ๕.๒ เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้น
เทคนิค หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 
                         ๕.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้
เวียนช่ือใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                         หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องคก์ารฯ จะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนั
ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดพิ้จารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้ง
เสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหต่้อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                         การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
                 ๖. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี องคก์ารฯ จะพิจารณาตดัสิน
ดว้ย ราคารวม 
                         ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการดาํเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย
นั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเลก็นอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ารฯ เท่านั้น 
                         ๖.๓ องคก์ารฯ สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
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                                  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของ
องคก์ารฯ  
                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย
อ่ืน 
                         ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํ
สญัญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคก์ารฯ มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องคก์ารฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคา หรือไม่ทาํสญัญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                         ๖.๕ องคก์ารฯ ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด
กไ็ด ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจดัจา้งเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารฯ เป็นเดด็ขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์และ
ลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุ
ท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นตน้ 
                                  ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจ
ดาํเนินงานตามสญัญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคก์ารฯ จะใหผู้มี้สิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและ
แสดงหลกัฐานท่ีทาํใหเ้ช่ือไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้องคก์ารฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอ
ราคารายนั้น 
                         ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืนหรือเป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระทาํ
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ องคก์ารฯ มีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอ
ราคาดงักล่าว และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
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                 ๗. การทาํสัญญาจ้าง 
                         ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)จะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบ
สญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ กบัองคก์ารฯ ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา
เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ๕ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ใหอ้งคก์ารฯ 
ยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
                         ๗.๑ เงินสด 
                         ๗.๒ เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่
เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ 
                         ๗.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือ
เวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                         หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสญัญาจา้งแลว้ 
 
                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                         องคก์ารฯ จะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๙งวด ดงัน้ี 
                                  งวดท่ี ๑ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                                  งวดท่ี ๒ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                                  งวดท่ี ๓ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                                  งวดท่ี ๔ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                                  งวดท่ี ๕ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                                  งวดท่ี ๖ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
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                                  งวดท่ี ๗ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                                  งวดท่ี ๘ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จา้งเหมา
ขนส่งผลิตภณัฑน์มพาณิชยแ์ละนมโรงเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วนั 
                                  งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑.๑๒ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา 
 
                 ๙. อตัราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ จะกาํหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 
 
                 ๑๐. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                         ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํ
สญัญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๔ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๙ เดือน นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารฯ ไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 
                 ๑๑. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         ๑๑.๑ เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                  การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือองคก์ารฯ ไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งจาก เงินงบประมาณ
ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้เท่านั้น 
                         ๑๑.๒ เม่ือองคก์ารฯ ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม
การ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของมาเพ่ืองานจา้ง
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถ
ใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้ง
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
                                  (๑) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรม เจา้ท่า
ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
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                                  (๒) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                         ๑๑.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ต่อ
องคก์ารฯ ฯ แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา
แลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคก์ารฯ จะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินท่ีจดัหา
ทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมี
พฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                         ๑๑.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงองคก์ารฯ ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารฯ จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั
ซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                         ๑๑.๕ องคก์ารฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
                 ๑๒. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
                         ในระหวา่งระยะเวลาการดาํเนินงานผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบได้
กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ท่ีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ 
เพื่อเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 
                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ 
ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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                 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 ้
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รายละเอยีดและเง่ือนไขการจ้างเหมาขนส่งผลติภัณฑ์นม ปี 2560 
 
จ้างเหมาขนส่งผลติภัณฑ์นมพาณชิย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหว่างสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ไปยงั
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 
1.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีกรรมสิทธ์ิครอบครองและใชร้ถในการขนส่งผลิตภณัฑน์มให ้อ.ส.ค.ไม่นอ้ยกวา่ 15 คนั        
    ทั้งน้ี ตอ้งแนบหลกัฐานกรรมสิทธ์ิการครอบครอง ในวนัท่ียืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง 
    อิเลก็ทรอนิกส์ รถบรรทุก รถเทเลอร์ หรือรถพว่ง แบบกระบะ แบบตู ้แบบมีหลงัคา หรือมีผา้ใบคลุมป้องกนั 
    นํ้าได ้
2.  พื้นกระบะเรียบ สะอาด ไม่เปียกช้ืน 
3. ขนาดและนํ้าหนกัท่ีบรรทุก 

-  ขนาด 250 ซีซี ( 1โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4,000 โหล หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 
-  ขนาด 250 ซีซี ( 3โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,400 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 
-  ขนาด 200 ซีซี ( 3โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,800 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 
-  ขนาด 125 ซีซี ( 4โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2,000 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 
-  ขนาด 250 ซีซี ( 1โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8,000 โหล หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตนั 
-  ขนาด 250 ซีซี ( 3โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2,800 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตนั 
-  ขนาด 200 ซีซี ( 3โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3,600 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตนั 
-  ขนาด 125 ซีซี ( 4โหล ) บรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4,000 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตนั 

4. ผูรั้บจา้งจะตอ้งตรวจสอบสินคา้ท่ีข้ึน-ลง ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
5. ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบและชดใชค่้าเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายระหวา่งการขนส่งสินคา้ตามมูลค่าราคาท่ี  
    อ.ส.ค. จาํหน่าย 
6. ผูรั้บจา้งจะตอ้งประกนัภยัสินคา้ท่ีขนส่งทุกคร้ังใหค้รบมูลค่าท่ีรับสินคา้ 
7. ผูรั้บจา้งจะตอ้งเตรียมยานพาหนะข้ึนและลงสินคา้ใหต้รงตามท่ี อ.ส.ค. กาํหนด โดย อ.ส.ค. จะแจง้ล่วงหนา้  
     1 วนั หรือภายในวนันั้น 
8. ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้หมายเลขทะเบียนรถบรรทุกและตวัอยา่งลายมือช่ือของผูรั้บสินคา้ใหแ้ผนกคลงัสินคา้ทราบ 
9. หา้มพนกังานขบัรถด่ืมเคร่ืองดองของเมา หรือยากล่อมประสาททุกชนิด 
10. ผูรั้บจา้งตอ้งนาํเอกสารการส่งมอบสินคา้ส่งกลบัคืนใหแ้ผนกคลงัสินคา้โดยเร็วท่ีสุด แต่ไม่เกิน 3 วนั 
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รายละเอยีดและเง่ือนไขการจ้างเหมาขนส่งผลติภัณฑ์นมพาณชิย์จาก อ.ส.ค.ภาคใต้ ไปยงั Modern Trade สาขา
ต่างๆ 
คุณสมบติัและเง่ือนไขของผูเ้สนอราคา 
1. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีกรรมสิทธ์ิครอบครองและใชร้ถในการขนส่งผลิตภณัฑน์มให ้อ.ส.ค.ไม่นอ้ยกว่า 

15 คนั ทั้งน้ี ตอ้งแนบหลกัฐานกรรมสิทธ์ิการครอบครอง ในวนัท่ียื่นเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ลกัษณะของรถบรรทุก 
2.1 รถบรรทุก รถเทเล่อร์หรือรถพว่ง แบบกระบะ แบบตู ้แบบมีหลงัคา หรือใชผ้า้ใบคลุมป้องกนันํ้ าได ้
2.2 พื้นกระบะเรียบ สะอาด ไม่เปียกช้ืน 
2.3 ขนาดและนํ้าหนกัท่ีบรรทุก (ขนส่งผลิตภณัฑน์ม วางบนไมพ้าเลท ตาม TiHi ของทางบริษทัฯ) 
- ขนาด 250 cc. (1 โหล) วางบนไมพ้าเลทไม่นอ้ยกวา่ 6,200 โหลหรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั (สิบลอ้  
  10 พาเลท) ไม่นอ้ยกวา่ 28 ตนั (เทเล่อร์ 20 พาเลท) 
- ขนาด 250 cc. (3 โหล) วางบนไมพ้าเลทไม่นอ้ยกวา่ 1,800 หีบหรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั (สิบลอ้ 10 
  พาเลท) ไม่นอ้ยกวา่ 28 ตนั (เทเล่อร์ 20 พาเลท)    
- ขนาด 200 cc. (3 โหล) วางบนไมพ้าเลทไม่นอ้ยกวา่ 2,400 หีบหรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั (สิบลอ้  
   10 พาเลท) ไม่นอ้ยกวา่ 28 ตนั (เทเล่อร์ 20 พาเลท)   
- ขนาด 125 cc. (4โหล) วางบนไมพ้าเลทไม่นอ้ยกวา่ 2,400 หีบหรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั (สิบลอ้  
   10 พาเลท) ไม่นอ้ยกวา่ ๒๘ ตนั (เทเล่อร์ ๒๐ พาเลท)  

     3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งตรวจสอบสินคา้ท่ีข้ึน-ลง ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
 3.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบและชดใชค่้าเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินคา้ตาม 
                    มูลค่าราคาท่ี อ.ส.ค.จาํหน่าย 
 3.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งประกนัภยัสินคา้ท่ีขนส่งทุกคร้ังใหค้รบมูลค่าท่ีรับสินคา้ 
 3.4 ผูรั้บจา้งจะบริการข้ึนและลงสินคา้ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในเวลาท่ี อ.ส.ค.กาํหนด 
 3.5 ผูรั้บจา้งจะตอ้งเตรียมยานพาหนะข้ึนและลงสินคา้ใหต้รงตามท่ี อ.ส.ค.กาํหนดตามขอ้ 2  
                  โดยอ.ส.ค.จะแจง้ล่วงหนา้ ๑ วนั หรือภายในวนันั้น     
 3.6 ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้หมายเลขทะเบียนรถและตวัอยา่งลายมือช่ือของผูรั้บสินคา้ใหแ้ผนกการตลาดและ 
                   การชาย 
  3.7 หา้มพนกังานขบัรถด่ืมเคร่ืองดองของเมา หรือยากล่อมประสาททุกชนิด 
 3.8 ผูรั้บจา้งตอ้งนาํเอกสารการส่งมอบสินคา้ส่งกลบัคืนใหแ้ผนกการตลาดและการขายโดยเร็วท่ีสุด แต่ 
                   ไม่เกิน 3 วนั 
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    4. สถานท่ีจดัส่ง (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2560)  

     บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ชนิดรถบรรทุก 10 ลอ้  
     บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั ชนิดรถบรรทุก 10 ลอ้ 

           บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ชนิดรถบรรทุก 10 ลอ้ 
     บริษทั สยามดีซีเอม็ จาํกดั ชนิดรถบรรทุก 10 ลอ้ 

 
วธีิปฏิบัตใินการขนส่งผลติภัณฑ์นม 

1. แผนกการตลาดและการขายแจง้รายการสัง่รถขนส่งตามใบสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์, Fax , Internet 
ใหก้บับริษทัผูรั้บจา้งขนส่ง 

2. บริษทัผูรั้บจา้งขนส่งจดัเตรียมรถขนส่ง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถใหพ้ร้อม (หากเกิดปัญหาระหวา่งการ
เดินทาง ผูข้นส่งตอ้งดาํเนินการนาํรถมาเปล่ียน เพ่ือใหไ้ปส่งผลิตภณัฑท์นัตามเวลาท่ีลูกคา้กาํหนด) 

3. บริษทัผูรั้บจา้งขนส่งออกใบสั่ง ปล่อยรถสาํหรับแจง้มายงั อ.ส.ค. ระบุช่ือพนกังานขบัรถ ทะเบียนรถ 
ปลายทาง (รถทุกคนัตอ้งประกนัสินคา้) พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพนกังานขบัรถ 

4. แผนกการตลาดและการขายออกใบกาํกบัภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายผลิตภณัฑ์นม UHT เพื่อให้
พนกังานขบัรถเซ็นตช่ื์อและลงหมายเลขทะเบียนรถ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพนกังานขบั
รถ  

5. พนกังานขบัรถนาํใบกาํกบัภาษี/ใบส่งของใหก้บัผูค้วบคุมคลงัจ่ายสินคา้  
6. พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟ ยกผลิตภณัฑน์มตามใบสัง่จ่ายผลิตภณัฑน์ม วางบนทา้ยรถบรรทุก 
7. พนกังานถ่ายผลิตภณัฑน์ม จดัเตรียมวสัดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก ผา้ใบ เพื่อใชส้าํหรับรองพ้ืนรถก่อนท่ีจะ

วางผลิตภณัฑน์ม หา้มเหยยีบบนลงัเดด็ขาด พ้ืนรถจะตอ้งสะอาดและเรียบเสมอกนั 
8. ขอใชร้ถบรรทุกตวัเดียวหรือพว่งกรณีสัง่ของเพิ่ม (นํ้าหนกัสินคา้ประมาณ 13-15 ตนั/รถ 1 คนั) 
9. วางผลิตภณัฑน์ม UHT ลงบนพื้นรถ โดยการเรียงนมจะตอ้งคาํนวณยอดของท่ีจะข้ึนตามใบกาํกบัภาษา/

ใบส่งของ การคาํนวณ คือ กวา้ง+ยาว+สูง ความกวา้งของรถบรรทุกสิบลอ้วางไดก่ี้ลงั ความยาววางไดก่ี้
ลงั ความสูงควรสูงไม่เกิน 20 ชั้น ส่วนการเรียงจะต้องให้พอดีกับขนาดของรถสิบล้อ ไม่ควรวาง
ผลิตภณัฑใ์หมี้ช่องว่าง ช่วงทา้ยของรถสิบลอ้เป็นช่วงท่ีสาํคญั ตอ้งวางไม่ใหมี้ช่องว่างจนถึงทา้ยรถ ถา้
เรียงผลิตภณัฑไ์ม่แน่นจะทาํใหผ้ลิตภณัฑต์กจากรถได ้

9. รถบรรทุกตอ้งมีผา้ใบคลุมผลิตภณัฑน์มเป็นอยา่งดี เพ่ือป้องกนัฝนและแสงแดด 
10. มีพนกังานสาํหรับข้ึนและลงผลิตภณัฑ ์(ตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเทา้ผา้ใบ หา้มใส่กางเกง 
      ขาสั้น) พนกังานขนถ่ายผลิตภณัฑต์อ้งใชเ้วลาในการลงผลิตภณัฑไ์ม่เกิน 2 ชัว่โมง/รถ 1 คนั 
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11. เวลารับตัว๋ 08.30 น. ถึง 15.30 น. เท่านั้น 
12. กรณีพิเศษ บางคร้ังอาจมีการฝากผลิตภณัฑน์มไปแลกเปล่ียน โดยประมาณ 2-10 คร้ัง 
13. ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งของ ใบวางบิล (คอมพิวเตอร์) ใบ C/N หรือใบชาํรุด ตอ้งนาํมาส่งใหก้บั อ.ส.ค. 
       ไม่เกิน 3 วนัทาํการ เน่ืองจากตอ้งนาํส่งเอกสารใหก้บัฝ่ายการตลาดและการขาย 
14. พนกังานขบัรถตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเทา้สุภาพหรือสวมรองเทา้ผา้ใบ หา้มใส่กางเกง 
       ขาสั้น และรักษาความสะอาด 
15. พนกังานขบัรถและพนกังานข้ึน/ลงผลิตภณัฑ ์ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั อยา่งเคร่งครัด 
16. หากผูรั้บจา้งขนส่งผลิตภณัฑไ์ม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบติัของบริษทั อ.ส.ค.สามารถ 
      ดาํเนินการตกัเตือนใหแ้กไ้ขและถา้หากบริษทัขนส่งไม่แกไ้ขกส็ามารถดาํเนินการยกเลิกสญัญาขนส่งได ้
      ทนัที 

 
ใบประมาณการจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมระหว่างภาค  ปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถงึ กนัยายน 2560 สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

 
      ขนส่งไป-กลบั  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กบั ภาคกลาง 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จํานวนเทีย่ว 
สิบลอ้ มวกเหลก็ มาปราณบุรี 161 
สิบลอ้ ปราณบุรี ไปมวกเหลก็ 23 

 
ขนส่งไป-กลบั  ระหว่างสํานักงาน อ.ส.ค.ใต้ กบั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จํานวนเทีย่ว 
สิบลอ้ ขอนแก่น มาปราณบุรี 37 
สิบลอ้ ปราณบุรี ไปขอนแก่น 7 
สิบลอ้ ไป+กลบั 8 

 
       ขนส่งไป-กลบั ระหว่างสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กบั ภาคเหนือตอนล่าง 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จํานวนเทีย่ว 
สิบลอ้ สุโขทยั  มาปราณบุรี 23 
สิบลอ้ ปราณบุรี ไปสุโขทยั 7 
สิบลอ้ ไป+กลบั 8 
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หมายเหตุ: รถสิบลอ้   นํ้าหนกับรรทุก 14  ตนั 
              รถเทเลอร์  นํ้าหนกับรรทุก 29  ตนั ราคาขนส่ง 2 เท่ารถบรรทุก  
   สภาพรถขนส่งตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีผา้ใบปิดคลุมผลิตภณัฑ ์เพ่ือป้องกนัการชาํรุดและสูญหาย 
 

 ใบเสนอราคาจ้างขนส่งผลติภณัฑ์นมระหว่างภาค  ปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถงึ กนัยายน 2560 สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

 
      ขนส่งไป-กลบั  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กบั ภาคกลาง 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จํานวนเทีย่ว ราคา/เทีย่ว จํานวนเงิน 
สิบลอ้ มวกเหลก็ มาปราณบรีุ 161   
สิบลอ้ ปราณบุรี ไปมวกเหลก็ 23   

 
ขนส่งไป-กลบั  ระหว่างสํานักงาน อ.ส.ค.ใต้ กบั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จํานวนเทีย่ว ราคา/เทีย่ว จํานวนเงิน 
สิบลอ้ ขอนแก่น มาปราณบุรี 37   
สิบลอ้ ปราณบุรี ไปขอนแก่น 7   
สิบลอ้ ไป+กลบั 8   

 
       ขนส่งไป-กลบั ระหว่างสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กบั ภาคเหนือตอนล่าง 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จํานวนเทีย่ว ราคา/เทีย่ว จํานวนเงนิ 
สิบลอ้ สุโขทยั  มาปราณบุรี 23   
สิบลอ้ ปราณบุรี ไปสุโขทยั 7   
สิบลอ้ ไป+กลบั 8   

  
    
หมายเหตุ: รถสิบลอ้   นํ้าหนกับรรทุก 14  ตนั 
              รถเทเลอร์  นํ้าหนกับรรทุก 29  ตนั ราคาขนส่ง 2 เท่ารถบรรทุก  
 สภาพรถขนส่งตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีผา้ใบปิดคลุมผลิตภณัฑ ์เพ่ือป้องกนัการชาํรุดและ 
              สูญหาย 

 
ใบเสนอราคาจ้างขนส่งผลติภณัฑ์นมให้กบั Modern Trade  ปีงบประมาณ 2560 
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ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถงึ กนัยายน 2560 
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

 
      1. บริษัท ซีพอีอลล์ จํากดั (มหาชน) ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 

ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ จํานวนเทีย่ว ราคา/เทีย่ว จํานวนเงนิ 
- สาขาบางบวัทอง 540   
- สาขาสุวรรณภูมิ 396   
- สาขาสุราษฎร์ธานี 153   
- สาขาชลบุรี 161   
- สาขามหาชยั 243   

 
      2. บริษัท เอก-ชัย ดสิทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 

ชนิดรถบรรทกุสิบล้อ จํานวนเทีย่ว ราคา/เทีย่ว จํานวนเงนิ 
- สาขาวงันอ้ย (0902) 330   
- สาขาบางบวัทอง (0905) 468   
- สาขาสามโคก (0906) 90   
- สาขาสุราษฎร์ธานี (0991) 108   
-     

 
      3. บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 

ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ จํานวนเทีย่ว ราคา/เทีย่ว จํานวนเงิน 
- สาขาวงันอ้ย  36   
- สาขาธญับุรี 153   

 
      4. บริษัท เซ็นทรัลเฟมิลีม่าร์ท จํากดั ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 

ชนิดรถบรรทกุสิบล้อ จํานวนเทีย่ว ราคา/เทีย่ว จํานวนเงนิ 
- สาขาร่มเกลา้ 63   
- สาขาศรีราชา 45   
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หมายเหตุ: รถสิบลอ้   นํ้าหนกับรรทุก 14  ตนั 
            รถเทเลอร์  นํ้าหนกับรรทุก 29  ตนั ราคาขนส่ง 2 เท่ารถบรรทุก  
            สภาพรถขนส่งตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีผา้ใบปิดคลุมผลิตภณัฑ ์เพ่ือป้องกนัการชาํรุดและสูญหาย 

 
 

ใบประมาณราคาการจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมให้กบั Modern Trade  ปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถงึ กนัยายน 2560 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 
 

      1. บริษัท ซีพอีอลล์ จํากดั (มหาชน) ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 

ชนิดรถบรรทกุสิบล้อ จํานวนเทีย่ว 
- สาขาบางบวัทอง 540 
- สาขาสุวรรณภูมิ 396 
- สาขาสุราษฎร์ธานี 153 
- สาขาชลบุรี 161 
- สาขามหาชยั 243 

 
      2. บริษัท เอก-ชัย ดสิทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากดั ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 

ชนิดรถบรรทกุสิบล้อ จํานวนเทีย่ว 
- สาขาวงันอ้ย (0902) 330 
- สาขาบางบวัทอง (0905) 468 
- สาขาสามโคก (0906) 90 
- สาขาสุราษฎร์ธานี (0991) 108 

 
      3. บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 

ชนิดรถบรรทกุสิบล้อ จํานวนเทีย่ว 
- สาขาวงันอ้ย  36 
- สาขาธญับุรี 153 

 
 
      4. บริษัท เซ็นทรัลเฟมิลีม่าร์ท จํากดั ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ 
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ชนิดรถบรรทุกสิบล้อ จํานวนเทีย่ว 
- สาขาร่มเกลา้ 63 
- สาขาศรีราชา 45 

 
       
หมายเหตุ: รถสิบลอ้   นํ้าหนกับรรทุก 14  ตนั 
          รถเทเลอร์  นํ้าหนกับรรทุก 29  ตนั ราคาขนส่ง 2 เท่ารถบรรทุก  
          สภาพรถขนส่งตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีผา้ใบปิดคลุมผลิตภณัฑ ์เพื่อป้องกนัการชาํรุดและสูญหาย 
 
 

  
 


