
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  

          ๑. ความเปน็มา  
                      อ.ส.ค.มีผลิตภัณฑ์นมเพื่อจาํหน่าย และต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทันตามความต้องการของ
ลูกค้า  
          ๒. วตัถุประสงค์  
                      เพื่อเป็นการกระจายสินค้าตามภูมิภาคต่าง ๆ 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การฯ บัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          ๔. แบบรปูรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาดาํเนินการ  
                      ไม่เกิน ๒๗๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

          ๖. ระยะเวลาสง่มอบของหรืองาน  
                      จํานวนงวดในการส่งมอบ ๙ งวด 
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                      งวดท่ี ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                      งวดท่ี ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๒๘ วัน 
                      งวดท่ี ๓ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                      งวดท่ี ๔ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภณัฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                      งวดท่ี ๕ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน 
                      งวดท่ี ๖ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                      งวดท่ี ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน 
                      งวดท่ี ๘ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๗,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๗,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และสง่ข้อเสนอแนะ วจิารณ ์หรือแสดงความ

คิดเหน็  
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
                      สถานท่ีติดต่อ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 
                      โทรศพัท์ ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 
                      โทรสาร ๐๓๖ - ๓๔๑๖๐๘ 
                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 
                      สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่............ 

ประกวดราคาจ้างขนสง่ผลิตภณัฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน  

โดยขนสง่ ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

ลงวันที่................... 

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

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ " มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๓๔๔ หมู่ ๑๕ ตําบลท่าพระอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดย       มีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 
                 ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 
                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                 (๑) หลักประกนัซอง 
                                 (๒) หลักประกนัสัญญา 
                                 (๓) หลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                 (๔) หลักประกนัผลงาน 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
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                 ๒. คุณสมบติัของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                         ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิแ์ละความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                         ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                         ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                         ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรบัรองสําเนาถกูต้อง 
                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
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                                  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้า
มี) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถกูต้อง 
                                  (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยืน่สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ี
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                  (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสรจ็รับเงินในการซื้อ
แบบ 
                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                         ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                                 (๓) หลักประกนัซองตามข้อ ๕ 
                                 (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                                 (๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                         ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ินและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                             ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกาํหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                         ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การฯ ให้เริ่ม
ทํางาน 
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                         ๔.๔ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                         ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนม
โรงเรียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "เอกสาร
ประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี .........................." ยื่นต่อ
คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ............................ ต้ังแต่เวลา ............... น. ถึง
เวลา ............... น. ณ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี 
๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
                                  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจา้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้วจะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด 
                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และองค์การฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
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                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดขอ้งจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาท่ีกําหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน
ท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกนั เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสรจ็ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานที่น้ันทราบ 
                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                         ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี
                                  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้น
ท่ี ๗,๒๑๓,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 
                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
                                  (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จ
ส้ินแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอ
หลังสุด 
 
 



8 
 

                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ต้ังแต่
เวลา ...................น. เป็นต้นไป ท้ังน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕)
ให้ทราบต่อไป 
 
                 ๕. หลักประกันซอง 
                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค จํานวน ๓๖๐,๖๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกนัซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้าํประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                         ๕.๑ เงินสด   
                         ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ียื่นซองขอ้เสนอทางด้าน
เทคนิค หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                         ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๕ พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้
ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว 
                         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การฯ จะพิจารณา
ตัดสินด้วย ราคารวม 
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                         ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญั ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การฯ เท่าน้ัน 
                         ๖.๓ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
                                  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ  
                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน 
                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                         ๖.๕ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้สุดแต่จะ
พิจารณา ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯ เป็นเด็ดขาด  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังองค์การฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                                  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้
ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การฯ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
น้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 
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                         ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรอืเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯ มีอํานาจท่ี
จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิง
งาน 
                 ๗. การทาํสญัญาจา้ง 
                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลกัประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                         ๗.๑ เงินสด 
                         ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้า
น้ันไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๕ พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                         องค์การฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๙งวด ดังน้ี 
                                  งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน 
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                                  งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๘ วัน 
                                  งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน 
                                  งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน 
                                  งวดที่ ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน 
                                  งวดที่ ๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน 
                                  งวดที่ ๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน 
                                  งวดที่ ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๑ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน 
                                  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
 
                 ๙. อัตราค่าปรบั 
                         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
 
                 ๑๐. การรบัประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
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ท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน นับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รบัจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่าน้ัน 
                         ๑๑.๒ เม่ือองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                                  (๑) แจ้งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                         ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การฯ ฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กาํหนด
ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน องค์การฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินท่ี
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองค์การฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯ จะริบหลกัประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
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                         ๑๑.๕ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                         ในระหว่างระยะเวลาการดาํเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกนัซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลา
ติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) 
และนับต่อเน่ืองกันในช่วงที่สอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวนัยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา 
ตัวอย่างเช่น กําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ..................................... กําหนดวันเสนอราคา
วันท่ี .................................. และกาํหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้า
ประกันซองคือ วันที่ ............................... จนถึงวันที่ ............................. และนับต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เริ่ม
นับต้ังแต่วันท่ี ................................ จนถึงวันท่ี ................................ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันท่ี ............................ จนถึง วันที่ ............................  
                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพสัดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นตํ่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับน้ัน โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพือ่ความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาํหนดการเสนอลด
ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว่าราคา
ขั้นตํ่าท่ีกาํหนดได้ เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ 
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บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาคร้ัง
ถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ี
หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกาํหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้ 
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รายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน  

โดยขนส่งระหว่างสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

 
1. ขนาดและน้ําหนักท่ีบรรทุก 

-  รถพ่วง/เทรเลอร์ น้ําหนักตามที่กฎหมายกําหนด 
2.  รถขนส่งต้องมีพื้นเรียบ สะอาด ไม่เปียกชื้น และมหีลังคาหรือผ้าใบคลุมป้องกันน้ําได ้
3. ความรับผิดชอบ 
 -   ผู้รับจ้างจะต้องรับ-ส่ง ใบสั่งจ่าย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. เท่านัน้ 
 -   บรษิัทผูรั้บจ้างขนส่งต้องตรวจเช็ครถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (หากเกิดปัญหาระหวา่งการเดินทาง  
                ผู้รับจ้างขนส่งต้องดําเนินการนํารถมาเปลี่ยน เพื่อสามารถจัดส่งให้ทันตามวัน เวลา ที่ลูกค้ากําหนด) 

- บริษัทผูรั้บจ้าง ระบุชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ ระบุต้นทาง-ปลายทางให้ชัดเจน และแจ้งให้  
อ.ส.ค.ทราบล่วงหน้า 1 วัน 

-    ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบใบส่ังจ่ายสินค้าที่ขึ้น-ลง ผลติภัณฑ์นมให้ครบถ้วน สมบูรณ ์พร้อมตรวจสอบ 
      น้ําหนักสินค้า และต้องไม่เกินที่กฎหมายกําหนด 
- บริษัทผูรั้บจ้างจะต้องประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทุกคร้ังให้ครบมูลค่าที่รับสนิคา้ และชดใช้ค่าเสียหาย กรณ ี

เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าตามมูลค่าราคาที่ อ.ส.ค.จําหน่าย 
- รถบรรทุกต้องมีผ้าใบคลุมผลิตภัณฑ์นมเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด 
- ผูรั้บจ้างจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสัน้ 
- ในกรณีที่มีการคืนสินค้า ผูรั้บจ้างขนส่งจะต้องนํากลับมาคืนให้แผนกคลงัสินค้าด้วย 
- ผูรั้บจ้างต้องห้ามพนักงานขับรถดื่มเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดทุกชนิด 
- หากผูรั้บจ้างขนส่งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัต ิอ.ส.ค.สามารถดําเนินการตักเตือนให้แกไ้ข และ 

หากไม่แกไ้ขกส็ามารถดําเนินยกเลิกสัญญาขนส่งได้ทันที 
4. จํานวนการขนส่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง กันยายน 2560 
  ขอนแก่น ไป ปราณบุรี  จํานวน 144 เที่ยว 
  ขอนแก่น ไป มวกเหล็ก   จํานวน 90 เที่ยว 
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รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์  

โดยขนส่งจากสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังศูนย์กระจายสินค้า Lotus ขอนแก่น 

 
1. ขนาดและน้ําหนักที่บรรทุก 

-  รถ 6 ล้อ น้ําหนักที่บรรทุก  ไม่ต่ํากว่า 6 ตัน 
-  รถบรรทุก 10 ล้อ น้ําหนักที่บรรทุก ไม่ต่ํากว่า 14 ตัน 
-  รถพว่ง/เทรเลอร์ น้ําหนักที่บรรทุก ไมตํ่่ากวา่ 30 ตัน 
-   อัตราค่าขนส่ง 
     * ผลิตภัณฑ์นมหีบ (36x200 cc) (36x250 cc) (48x125 cc)อัตราหีบละ 2.50 บาท 
     * ผลิตภัณฑ์นมโหล (12x250 cc) อัตราโหลละ 1.00 บาท 

2.  รถขนส่งต้องมีพื้นเรียบ สะอาด ไม่เปียกชื้น และมีหลังคาหรือผ้าใบคลมุป้องกันน้ําได ้
3. ความรับผิดชอบ 
 -   ผู้รับจ้างจะต้องจัดเรียงผลิตภัณฑ์นมบนไม้พาเลทให้เรียบร้อย 
 -   ผู้รับจ้างขนส่งจะต้องจ่ายค่าขึ้น-ลง ผลติภัณฑ์ 
 -   ผู้รับจ้างจะต้องมีไม้พาเลทสําหรับจัดเรียงผลิตภัณฑ์นม 
 -   บรษิัทผูรั้บจ้างจะต้องมีประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทุกครั้งให้ครบมูลค่าที่รับสินค้า และชดใชค้่าเสียหาย กรณ ี
       เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าตามมูลค่าราคาที่ อ.ส.ค.จําหน่าย 

- ผูรั้บจ้างขนส่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าฟิล์มยืดหรือมีฟิล์มยืด และพันฟิล์มยืดผลิตภัณฑ์นมให้เรียบร้อย ไมใ่ห ้
สินค้าล่งจากพาเลท ขณะขนส่ง และป้องกันฝุ่นละออง 

-    ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบใบส่ังจ่ายสินค้าที่ขึ้น-ลง ผลติภัณฑ์นมให้ครบถ้วน สมบูรณ ์พร้อมตรวจสอบ 
      น้ําหนักสินค้า และต้องไม่เกินที่กฎหมายกําหนด 
- บริษัทผูรั้บจ้าง ระบุชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ ระบุต้นทาง-ปลายทางให้ชัดเจน และแจ้งให้  

อ.ส.ค.ทราบล่วงหน้า 1 วัน 
- บริษัทผูรั้บจ้างขนส่งต้องตรวจเช็ครถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (หากเกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง  

ผู้ขนส่งต้องดําเนินการนํารถมาเปลี่ยน เพื่อให้สามารถจัดส่งให้ทันตามวันเวลาที่ลูกค้ากําหนด 
- ผูรั้บจ้างจะต้องรับตัว๋ ที่แผนกการตลาดและการขาย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.เท่านัน้ 
- ผูรั้บจ้างจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสัน้ 
- ในกรณทีี่มีการคืนสินค้า ผูรั้บจ้างขนส่งจะต้องนํากลับมาคืนให้แผนกคลงัสินค้าด้วย 
- ผูรั้บจ้างต้องห้ามพนักงานขับรถด่ืมเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล ์หรือสารเสพติดทุกชนิด 
- หากผูรั้บจ้างขนส่งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัต ิอ.ส.ค.สามารถดําเนินการตักเตือนให้แกไ้ข และ 

หากไม่แกไ้ขกส็ามารถดําเนินยกเลิกสัญญาขนส่งได้ทันที 
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