
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  

          ๑. ความเปน็มา  
                      เพื่อรองรบัน้ํานมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

          ๒. วตัถุประสงค์  
                      เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

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

          ๔. แบบรปูรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาดาํเนินการ  
                      ไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

          ๖. ระยะเวลาสง่มอบของหรืองาน  
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                      งวดเดียว ภายใน ๑๕ วัน 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๙,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๙,๔๕๐,๒๔๐.๐๐ 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 ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่....... 

ประกวดราคาซ้ือฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมารค์)  

จํานวน ๙๒,๐๐๐ กิโลกรมั ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ตามประกาศ องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

ลงวันที่................. 

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

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ " มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จาํนวน ๙๒,๐๐๐ กิโลกรัม   
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า
เก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                 (๑) หลักประกนัซอง 
                                 (๒) หลักประกนัสัญญา 
                                 (๓) หลักประกนัการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
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๒. คุณสมบติัของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขดัขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การฯ 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                 ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซึ่งมีมูลค่า     
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (ข) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
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                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสร็จรับเงินในการซ้ือแบบ 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคา
ซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน      
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
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                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของ  ฟล์ิมบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จาํนวน ๙๒,๐๐๐ 
กิโลกรัม ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว
น้ี องค์การฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  
                 ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จาํนวน  ๒ ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังน้ี องค์การฯ จะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ล้ว องค์การฯ จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา 
                 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นม
โรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จํานวน ๙๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ท่ีหน้า   
ซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .........." 
ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันท่ี ............................ ต้ังแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา.......... น. 
ณ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบล
มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
                      เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รบั
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบ
ข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขดัขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขัน้ตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยงัเหลือก่อนจะส่ังพกักระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกาํหนดวันเวลา และสถานท่ี เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยู่ในสถานท่ีน้ันทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้น
ท่ี ๙,๘๔๔,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงไว้ด้วยแล้ว  
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                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี
เสนอในการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อย
กว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอ
หลังสุด 
                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ........................ ต้ังแต่เวลา .............น. 
เป็นต้นไป ท้ังน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
 
๕. หลกัประกันซอง 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคา
ซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาท
ถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าํประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจา่ยให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ียื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้
แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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                 หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าํประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้
ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว 
                 การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การฯ จะพิจารณาตัดสิน
ด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญั ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การฯ เท่าน้ัน 
                 ๖.๓ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปน้ี 
                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รบัเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์การฯ  
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองค์การฯ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจง
ข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การฯ มีสิทธิท่ีจะ
ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม 
                 ๖.๕ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯ เป็นเด็ดขาด  
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ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังองค์การฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 
 
๗. การทาํสัญญาซ้ือขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบ
ส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ องค์การฯ อาจจะพิจารณา
จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองค์การฯ เหน็ว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดับองค์การฯ ท่ีรวมกันประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับองค์การฯ เจ้าของ
งบประมาณแต่ละองค์การฯ โดยตรงกับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน
ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
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                         (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ท่ีได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสญัญา
ซ้ือขายแล้ว 
 
๘. อัตราค่าปรบั 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
๙. การรบัประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือ
ขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซ้ือ ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ องค์การฯ ได้รับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณ
ประจาํป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่าน้ัน 
                 ๑๐.๒ เม่ือองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือ
ส่ิงของตามการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนําส่ิงของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                         (๑) แจ้งการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
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                         (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การฯ ฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะน้ัน องค์การฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองค์การฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาํหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาํหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 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 ............................ และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้า
ประกันซองคือ วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่ม
นับต้ังแต่วันท่ี ............................ จนถึงวันท่ี ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับ
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หลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันท่ี ............................ จนถึงวันท่ี ............................
                  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 
บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาคร้ัง
ถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ี
หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกาํหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้ 
  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศประกวดราคาเลขที ่123/2559 

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและเงือ่นไขการจัดซ้ือฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์   

(นมโรงเรียน หรือ นมไทย-เดนมาร์ค) 

1. เป็นฟิล์มพลาสติกชนิดสองชัน้ ชั้นนอกสีขาวขุ่น ชั้นในสีดําทึบแสง ขนาดความกว้างประมาณ 325 มิลลิเมตร 
ความหนาระหว่าง 87-97 ไมครอน น้ําหนักระหว่าง 13-15 กิโลกรัมต่อม้วน (เฉพาะสํานักงาน อ.ส.ค.ภาค

กลาง) 
2. เป็นฟิล์มพลาสติกอย่างน้อยสองช้ัน ชั้นนอกสีขาวขุ่น ชั้นในใส ขนาดความกว้างประมาณ 325 มิลลิเมตร 

ความหนาระหว่าง 87-97 ไมครอน น้ําหนักระหว่าง 15-17 กิโลกรัมต่อม้วน (เฉพาะสํานักงาน อ.ส.ค.

ภาคใต้) 

3. เป็นฟิล์มพลาสติกอย่างน้อยสองช้ัน ชั้นนอกสีขาวขุ่น ชั้นในใส ขนาดความกว้างประมาณ 325 มิลลิเมตร 
ความหนาระหว่าง 87-97 ไมครอน น้ําหนักระหว่าง 15-17 กิโลกรัมต่อม้วน (เฉพาะสํานักงาน อ.ส.ค.ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื) 

4. เป็นฟิล์มพลาสติกอย่างน้อยสองชั้น ชั้นนอกสีขาวขุ่น ชั้นในใส ขนาดความกว้างประมาณ 323 มิลลิเมตร 
ความหนาระหว่าง 87-97 ไมครอน น้ําหนักระหว่าง 13-14 กิโลกรัมต่อม้วน (เฉพาะสํานักงาน อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนล่าง) 

5. เป็นฟิล์มทําจากพลาสติก LDPE (Lowdensity Polyethylene) หรือ LLDPE (Linear Lowdensity Polyethlene) สีที่ใช้ในการผสม วัตถุดิบ
ทําจากวัตถุที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย ท้ังนี้ต้องมีมาตรฐานการผลิตฟลิ์มพลาสติกเพื่อการบรรจุอาหารรับรอง 

6. เป็นฟิล์มที่ผ่านขบวนการผลิตที่สามารถทําให้ฟิล์มมีความหนา บางเสมอกัน ไม่แข็งกระด้าง มีผิวมันเงา 
สามารถทําการเช่ือมติดกัน (seal) ด้วยความร้อนได้เป็นอย่างดีและต้องไม่มีสารใด ๆ สามารถซึมผ่านฟิล์ม
พลาสติกไปสู่ผลิตภัณฑ์นมภายในถุงบรรจุ 

7. ฟิล์มเมื่อบรรจุแล้วจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแต่อย่างไร แม้จะเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 1oC และต้องมีความ
คงทนโดยจะไม่ให้เกิดการแตกร่ัวได้ง่าย เม่ือมีแรงกดดัน 

8. รอยต่อของฟิล์มใน 1 ม้วน ไม่เกิน 2 รอยต่อ และต้องบ่งชี้จํานวนรอยต่อไว้ข้างกล่องกระดาษ 
9. ฟิล์มบรรจุนมต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อน เชน่ ฝุน่ ผง เศษพลาสติก ฯลฯ 
10. รูปแบบการพิมพ์ สี ตาม อ.ส.ค.กําหนด ลักษณะสีที่พิมพ์ต้องเรียบสมํ่าเสมอ ซึ่ง อ.ส.ค.สามารถปรับเปลี่ยน

รูปแบบการพิมพ ์และจํานวนสีในการพิมพ ์ตามที่ อ.ส.ค.ต้องการ โดยผู้เสนอราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม  
11. สีที่ใช้ในการพิมพ์ต้องเป็นสีชนิดพิเศษผสมสําเร็จ ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย (Food Grade Ink) มีมาตรฐานรับรอง

จากองค์การฯ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สีหมึกพิมพ์ต้องสมํ่าเสมอและชัดเจน ไม่ซีดจาง เลอะเลือน หรือลอก 
12. แกนฟิล์มต้องทําจากพลาสติก ทรงกระบอกไม่บิดเบี้ยว เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน 69.0 + 0.8 มิลลิเมตร 

ความหนา 6.5 + 1.5   มิลลิเมตร ความยาว 320 + 3 มิลลิเมตร 
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13. การบรรจุต้องบรรจุม้วนฟิล์มใส่ภาชนะอย่างน้อย 2 ชั้น โดยชั้นในบรรจุม้วนฟิล์มด้วยถุงพลาสติกเหนียวและ
แข็งแรง สามารถป้องกันความชื้นและน้ําได้ ชั้นนอกบรรจุด้วยกล่องกระดาษที่มีความแข็งแรง ไม่ฉีกขาดหรือ
ยุบตัวง่าย พร้อมระบุชนิด น้ําหนัก ชื่อผู้ผลิต ผู้รับ คร้ังที่ผลิตและเลขม้วนที่ผลิต บริเวณข้างกล่องกระดาษ
อย่างเห็นได้ชัดเจน 

14. ต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการตรวจสอบ แนบมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา และตามที่สัญญากําหนด 
15. ตัวอย่างฟิล์มที่ประกอบการเสนอราคาต้องเป็นจํานวนเต็มม้วน (13-15 กิโลกรัม) 
16. การส่งมอบ เดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 
- ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี 160 หมู่ 1 ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุร ีจํานวน 40,000 กิโลกรัม 
- ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 344 หมู่ 15 ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2,000 กิโลกรัม 
- ณ องคก์ารสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 198 หมู่ 3 ตําบลคลองมะพลับ อําเภอศรีนคร 

จังหวัดสุโขทัย จํานวน 50,000 กิโลกรัม 
 

 

 


