
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเป็นมา  

                      องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์มีการกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑน์ม

พร้อมดื่ม และจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าให้กับ Modern Trade สาขาต่าง ๆ จึงต้องกระจายสินค้าอยา่งต่อเนื่อง 

          ๒. วัตถุประสงค์  

                      เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์นม UHT จากสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ บัญชีกลาง ท่ี

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

                ๓.๗ คูสั่ญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น

บาทคูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  

                      ไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน  

                      จํานวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด 

                      งวดที่ ๑ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
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                      งวดที่ ๒ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที่ ๓ เมื่อผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๔ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๕ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 

                      งวดที่ ๖ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๗ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที่ ๘ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๙ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที่ ๑๐ เมื่อผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๑๑ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดสุดท้าย เมื่อผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
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          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๒๕,๓๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๒๕,๓๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกบัร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 

                      สถานที่ติดต่อ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 

๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                      โทรศัพท ์๐-๓๖๓๔-๑๖๐๘,๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔ 

                      โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔,๐-๓๖๓๔-๑๖๐๘ 

                      เว็บไซต ์www.dpo.go.tht 

                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ

วจิารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ..................... 

ประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ 

๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ  

ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันท่ี................... 

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

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ " มีความประสงค์จะประกวด

ราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบล

มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐/๑ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี

ข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้าํประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างลว่งหน้า 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
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                         ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวใ้นบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อื่น และ/หรือต้องไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา

จา้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม

ข้อ ๑.๖ 

                         ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

                         ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 

                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูสั่ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม บัญชีกลางที่

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

                         ๒.๙ คูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน

สามหม่ืนบาทคูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                         ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                  (๑) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อม

รับรองสําเนาถูกต้อง 

                                  (๒) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น้ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง 

                                  (๓) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วมค้าฝา่ยใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยืน่สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่

ระบุไว้ใน (๑) 
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                                  (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสร็จรับเงิน ในการซื้อแบบ 

                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

                         ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยตอ้งลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                                 (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                                 (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                         ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย

วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                             ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้

และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                         ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่

เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การฯ ให้เร่ิมทํางาน 

                         ๔.๔ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ้ี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก

ลงยื่นข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่า

หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ ด้วย

วธิีการทางอ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.......... " ย่ืนต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่

เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                                  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ

เอกสารโดยเด็ดขาด 
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                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี

ผลประโยชนร่์วมกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้

ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดท่ีมี

หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน้

ออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ

ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

                                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไมผ่่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา

ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการประกวด

ราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ

แกไ้ขขอ้ขัดขอ้งแลว้ จะใหดํ้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง

เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่

คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแกไ้ข

ได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ

เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด

ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                         ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

                                  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดย่ื้นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จะต้องเริ่มต้นที่

๒๕,๓๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท 
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                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถา้ม)ี รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วย

แลว้ 

                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม

วัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด 

                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เขา้สู่ระบบ 

                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่

เสนอในการประกวดราคาจ้าง ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ

จะตอ้งเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอ

ลดแลว้ 

                                  (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น

แลว้ จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจง้

ให้ทราบในวันเสนอราคา 

                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ............................. ตั้งแต่เวลา ..........น 

เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจง้วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

จํานวน ๑,๒๖๘,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี

ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย

หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                         ๕.๑ เงินสด   

                         ๕.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือ

กอ่นหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                         ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ

กจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวยีนชื่อ

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การฯ จะคืนใหผู้้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืน

ให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
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                         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 

                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสิน

ดว้ย ราคารวม 

                         ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม

ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้ เว้นแต่

เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใชส่าระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การฯ เท่านั้น 

                         ๖.๓ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ดังต่อไปน้ี 

                                  (๑) ไมป่รากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ  

 

                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคก์ารฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จ 

จริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได ้องค์การฯ มีสิทธิที่จะไมรั่บราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน

ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                         ๖.๕ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสทิธท่ีิจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็

ได ้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย

ใด ๆ มิได ้รวมทั้งองค์การฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิ

เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ

ราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา

แทนเป็นต้น 

                                  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การฯ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันชี้แจงและแสดง

หลักฐานท่ีทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน้ 
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                         ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา

รายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การฯ จะ

พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

                 ๗. การทําสัญญาจ้าง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูรั้บจ้าง)จะตอ้งทําสัญญาจ้างตามแบบ

สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การฯ ยึดถือไว้

ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลกัประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                         ๗.๑ เงินสด 

                         ๗.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่

เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบรษัิทเงินทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสั่ญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญาจ้างแล้ว 

 

                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                         องค์การฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ งวด ดังนี้ 

                                  งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
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                                  งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 

                                  งวดที่ ๖ เป็นจํานวนเงนิในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๗ เปน็จํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๙ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน ขนส่ง

ผลติภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ / ๑ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

 

                 ๙. อัตราค่าปรับ 

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
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                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป ีนับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบงาน โดยผูรั้บจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ชก้ารได้

ดดัีงเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

                 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                         ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังนี้ ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านัน้ 

                         ๑๑.๒ เม่ือองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม

การ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์แล้ว ถ้าผูรั้บจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว

เข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้ 

                                  (๑) แจง้การส่ังหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แตวั่นที่ผูรั้บจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

                                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ใหบ้รรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

                                  (๓) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                         ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ต่อ

องค์การฯ ฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

แลว้ ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนด

ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน้ องค์การฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินที่จัดหา

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถา้ม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรม

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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                         ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซอง

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถา้ม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                         ๑๑.๕ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถงึ ผู้ขายหรือผูรั้บจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถงึ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 

ชว่งแรก ตัง้แตวั่นยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่

สอง คือ ตัง้แตวั่นถัดจากวนัยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค วันที่ ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับ

แตวั่นยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ................. และนับ

ต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ...................... จนถึงวันที่ ..................... 

  (รวม ๖๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ............................ จนถึง

วันที่ ............................  

                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นตํ่า

แตล่ะคร้ังในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคํานวณแลว้มี

เศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนัน้ โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และ

ป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ทา่กับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum 

Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ 

ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา

สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอ
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ลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว่า

ราคาขั้นตํ่าที่กําหนดได้ เชน่ กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้

เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลด

ราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให้

เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการ

เสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได ้

  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 15 ~ 
 

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ   

1. ผู้เสนอราคาจะต้องมีกรรมสิทธิ์ครอบครองและใช้รถในการขนส่งผลิตภัณฑ์นมให้ อ.ส.ค.ไม่น้อยกว่า ๑๕ คัน        

    ทั้งนี้ ต้องแนบหลักฐานกรรมสทิธิ์การครอบครอง ในวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

2. ราคาที่เสนอองค์การฯ จะพิจารณาปรับค่าขนส่งให้โดยใช้ราคาของบริษัท ป.ต.ท.จํากัด (มหาชน) ในวันยื่นซอง

เสนอ 

    ราคาเป็นเกณฑ์ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ หากราคาน้ํามันดีเซลปรับราคาสูงขึ้น องค์การฯ จะเพ่ิมราคาค่าขนส่งโดย

ทุก ๆ  

    + 2 บาท ของราคาน้ํามันดีเซลที่เพิ่มขึ้น องค์การฯ จะเพิ่มราคาค่าขนส่งให้ 2-3% ของราคาที่เสนอ ในทาง

กลับกัน  

    หากราคาน้ํามันดีเซลลดราคาตํ่ากว่าราคา ณ วันยื่นซอง โดยทุก ๆ +2 บาท ที่ราคาลดลง จะลดราคาค่าขนส่ง

ลง  

    2-3% ของราคาที่เสนอ 

2. ลักษณะของรถบรรทุก 

      2.1 รถบรรทุก รถเทเลอร์หรือรถพว่ง แบบกระบะ แบบตู ้แบบมีหลังคา หรือใช้ผ้าใบคลุมป้องกนัน้ําได้ 

  2.2 พื้นกระบะเรียบ สะอาด ไม่เปียกชื้น  

2.3 ขนาดและนํ้าหนักที่บรรทุก 

รถบรรทุก 10 ล้อ   

- ขนาด 250 cc. (1 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 14 ตัน 

- ขนาด 250 cc. (3 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 14 ตัน 

- ขนาด 200 cc. (3 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 14 ตัน 

- ขนาด 125 cc. (4 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 14 ตัน 

รถบรรทุกเทเลอร์หรอืรถพ่วง 

- ขนาด 250 cc. (1 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 28 ตัน 

- ขนาด 250 cc. (3 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 28 ตัน 

- ขนาด 200 cc. (3 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 28 ตัน 

- ขนาด 125 cc. (4 โหล)  ไม่ต่ํากว่า 28 ตัน 

3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผูรั้บจ้างจะต้องตรวจสอบสินค้าที่ขึ้น-ลง ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

3.2 ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าตาม 

      มูลค่าราคาที่ อ.ส.ค.จําหนา่ย 
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3.3 ผูรั้บจ้างจะต้องประกันภัยสินค้าที่ขนสง่ทุกครั้งให้ครบมูลค่าที่รับสนิคา้ 

3.4 ผู้รับจ้างจะบริการขึ้นและลงสินค้าให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ อ.ส.ค.กําหนด 

3.5 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมยานพาหนะขึ้นและลงสินค้าให้ตรงตามที่ อ.ส.ค.กําหนดตามข้อ 1 โดย อ.ส.ค. 

      จะแจ้งล่วงหน้า 1 วัน หรือภายในวันนั้น 

3.6 ผูรั้บจ้างจะต้องจัดหา คนขึ้น-ลง สินค้า จากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่ง อ.ส.ค.ไมได้จัดหาไว้สํารอง 

3.7 ผู้รับจ้างต้องแจ้งหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกและตัวอยา่งลายมือชื่อของผูรั้บสินค้าให้แผนกคลังสินค้า 

       ทราบ  พร้อมทั้งจัดผู้ประสานงานประจํา ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จํานวน 1 คน 

3.8  ห้ามพนักงานขับรถด่ืมเครื่องดองของเมา หรือยากล่อมประสาททุกชนิด 

3.9  ผูรั้บจ้างต้องนําเอกสารการส่งมอบสินค้าส่งกลับคืนใหแ้ผนกการตลาดและการขายโดยเร็วที่สุด  

      แต่ไม่เกิน 3 วัน 

4. สถานที่จัดส่ง (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

1. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา   เดือนละ 8 เที่ยว 

2. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์    เดือนละ 5 เที่ยว 

3. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี   เดือนละ 5 เที่ยว 

4. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น   เดือนละ 4 เที่ยว 

5. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี    เดือนละ 5 เที่ยว 

6. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร   เดือนละ 4 เที่ยว 

7. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด    เดือนละ 4 เที่ยว 

8. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์    เดือนละ 5 เที่ยว 

9. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง    เดือนละ 4 เที่ยว 

10. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี   เดือนละ 4 เที่ยว 

11. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว   เดือนละ 4 เที่ยว 

12. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว   เดือนละ 4 เที่ยว 

13. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ   เดือนละ 4 เที่ยว 

14. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์   เดือนละ 5 เที่ยว 

15. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบางบอน   เดือนละ 4 เที่ยว 

16. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี    เดือนละ 4 เที่ยว 

17. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต    เดือนละ 6 เที่ยว 

18. บรษัิท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์   เดือนละ 4 เที่ยว 

19. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร    เดือนละ 2 เที่ยว 

20. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสามเสน   เดือนละ 2 เที่ยว 

21. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขานครปฐม   เดือนละ 2 เที่ยว 

22. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุร ี   เดือนละ 2 เที่ยว 
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23. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์   เดือนละ 2 เที่ยว 

24. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก   เดือนละ 2 เที่ยว 

25. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ่   เดือนละ 2 เที่ยว 

26. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย   เดือนละ 2 เที่ยว 

27. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ   เดือนละ 2 เที่ยว 

28. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย   เดือนละ 2 เที่ยว 

29. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน    เดือนละ 2 เที่ยว 

30. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง    เดือนละ 2 เที่ยว 

31. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ    เดือนละ 2 เที่ยว 

32. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี   เดือนละ 4 เที่ยว 

33. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา   เดือนละ 3 เที่ยว 

34. บรษัิท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ่2   เดือนละ 2 เที่ยว 

35. บรษัิท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขารามอินทรา   เดือนละ 3 เที่ยว 

36. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขากําแพงเพชร   เดือนละ 2 เที่ยว 

37. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลพบุรี    เดือนละ 3 เที่ยว 

38. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา DC วังน้อย   เดือนละ 10 เที่ยว 

39. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน สาขาคลองหลวง   เดือนละ 3 เที่ยว 

40. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี   เดือนละ 3 เที่ยว 

41. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร   เดือนละ 4 เที่ยว 

42. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเลย    เดือนละ 2 เที่ยว 

43. บรษัิท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์   เดือนละ 2 เที่ยว 

44. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาชุมแพ (ขอนแก่น)  เดือนละ 2 เที่ยว 

45. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ   เดือนละ 2 เที่ยว 

46. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม   เดือนละ 2 เที่ยว 

47. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาตราด    เดือนละ 2 เที่ยว 

48. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบางใหญ่   เดือนละ 2 เที่ยว 

49. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาวังน้อย    เดือนละ 10 เที่ยว 

50. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบางปะอนิ   เดือนละ 2 เที่ยว 

51. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขายโสธร    เดือนละ 2 เที่ยว 

52. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม   เดือนละ 2 เที่ยว 

53. บรษิัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาบางนา    เดือนละ 2 เที่ยว 

54. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาปากช่อง   เดือนละ 2 เที่ยว 

55. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขานครนายก   เดือนละ 2 เที่ยว 
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56. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา    เดือนละ 2 เที่ยว 

56. บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลําภู   เดือนละ 2 เที่ยว 

57. บรษิัท บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขา DC วังน้อย อยุธยา เดือนละ 7 เที่ยว 

58. บริษัท บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาบางใหญ่  เดือนละ 3 เที่ยว 

59. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขาสามโคก   เดือนละ 3 เที่ยว  

60. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด สาขาบางบัวทอง   เดือนละ 2 เที่ยว  

61. บริษัท เซ็นคาร์ จํากัด (ศูนย์กระจายสินค้าที่ 2)   บางประอนิ   เดือนละ 2 เที่ยว 

 

วิธีปฏิบัติในการบรรทุกผลิตภณัฑ์นมไปยังบริษัท/ห้าง/รา้นต่าง ๆ 
1. แผนกการตลาดและการขายแจ้งรายการสั่งรถขนส่งตามใบส่ังซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ , Fax , Internet 

ให้กับบริษัทผูรั้บจ้างขนส่ง 

2. บริษัทผู้รับจ้างขนส่งจัดเตรียมรถขนส่ง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อม (หากเกิดปัญหาระหว่างการ

เดินทาง   ผู้ขนส่งต้องดําเนินการนํารถมาเปลี่ยน เพ่ือให้ไปส่งผลิตภัณฑ์ทันตามเวลาที่ลูกค้ากําหนด) 

3. บริษัทผู้รับจ้างขนส่งออกใบส่ัง ปล่อยรถสําหรับแจ้งมายัง อ.ส.ค. ระบุช่ือพนักงานขับรถ ทะเบียนรถ 

ปลายทาง (รถทุกคันต้องประกันสินค้า) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพนักงานขับรถ 

4. แผนกการตลาดและการขายออกใบกํากับภาษี/ใบส่งของ และใบส่ังจ่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เพื่อให้

พนักงานขับรถเซ็นต์ชื่อและลงหมายเลขทะเบียนรถ  

5. พนักงานขับรถนําใบส่ังจา่ยผลิตภัณฑ์นมให้กับผู้ควบคุมคลังสินค้าจ่ายสินค้า 

6. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ยกผลิตภัณฑ์นมตามใบส่ังจา่ยผลิตภัณฑ์นม วางบนท้ายรถบรรทุก 

7. ผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นม จัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก ผ้าใบ เพื่อใช้สําหรับรองพ้ืนรถก่อนที่จะ

วางผลิตภัณฑ์นม ห้ามเหยียบบนลังเด็ดขาด พื้นรถจะต้องสะอาดและเรียบเสมอกัน 

8. วางผลิตภัณฑ์นม UHT ลงบนพื้นรถ โดยการเรียงนมจะต้องคํานวณยอดของท่ีจะขึ้นตามใบส่ังจ่าย และ

ส่วนการเรียงจะต้องให้พอดีกับขนาดของรถสิบล้อ ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ให้มีช่องว่าง ช่วงท้ายของรถสิบ

ล้อเป็นช่วงท่ีสําคัญ ต้องวางไม่ให้มีช่องว่างจนถึงท้ายรถ ถ้าเรียงผลิตภัณฑ์ไม่แน่นจะทําให้ผลิตภัณฑ์ตก

จากรถได้ 

9. รถบรรทุกต้องมีผ้าใบคลุมผลิตภัณฑ์นมเป็นอย่างด ีเพื่อป้องกันฝนและแสงแดด 

10. มีพนักงานสําหรับขึ้นและลงผลิตภัณฑ ์(ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าผ้าใบ ห้ามใส่กางเกง 

      ขาสัน้) พนักงานขนถ่ายผลิตภัณฑ์ต้องใชเ้วลาในการลงผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง/รถ 1 คัน 

11. เวลารับตัว๋ 08.30 น. ถึง 15.30 น. เท่านัน้ 

12. กรณีพิเศษ บางคร้ังอาจมีการฝากผลิตภัณฑ์นมไปแลกเปลี่ยน โดยประมาณ 2-10 คร้ัง 

13. ใบกํากับภาษ/ีใบสง่ของ ใบวางบิล (คอมพิวเตอร์) ใบ C/N หรือใบชํารุด ต้องนํามาส่งให้กับ อ.ส.ค.ไม่เกิน  

      3 วันทําการ เน่ืองจากต้องนําส่งเอกสารให้กับสํานักการตลาด 
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14. พนักงานขับรถต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าสุภาพหรือสวมรองเท้าผ้าใบ ห้ามใส่กางเกงขา 

      สัน้ และรักษาความสะอาด 

15. พนักงานขับรถและพนักงานขึ้น/ลงผลิตภัณฑ ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท อย่างเคร่งครัดเวลา 

      ขึ้น-ลงผลิตภัณฑ์นม ห้ามขึ้นไปเหยียบบนกล่องให้เป็นรอยเท้าหรือรอยรองเท้าโดยเด็ดขาด 

16. หากผูรั้บจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของบริษัท อ.ส.ค.สามารถดําเนินการ 

ตักเตือนให้แก้ไขและถ้าหากบริษัทขนส่งไม่แก้ไขก็สามารถดําเนินการยกเลิกสัญญาขนส่งได้ทันที 
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