
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเป็นมา  

                      องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่รับน้ํานมดิบจาก

เกษตรกร เพื่อนํามาผลิตน้ําพร้อมดื่ม เพ่ือจําหน่าย 

          ๒. วัตถุประสงค์  

                      เพ่ือให้การดําเนินการ จําหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์นม ให้กับ Modern Trade สาขาต่าง ๆ 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูมี้อาชพีรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ์ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูสั่ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

                ๓.๗ คูสั่ญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมื่นบาทคูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ                       

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  

                      ไม่เกิน ๒๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน  

                      จํานวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด 

                      งวดที่ ๑ เมื่อผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๒ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที่ ๓ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การสง่เสริมกจิการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๔ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๕ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 

                      งวดที่ ๖ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๗ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริม

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที่ ๘ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที่ ๙ เมื่อผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไป

ยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที่ ๑๐ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริม

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
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                      งวดที่ ๑๑ เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชยจ์ากองค์การส่งเสริม

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดสุดท้าย เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสัญญา 

          ๗. วงเงนิในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๑๙,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๑๙,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกบัร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 

                      สถานที่ติดต่อ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบรกิาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 

๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                      โทรศัพท ์๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔ , ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔ 

                      โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔ , ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔ 

                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้

ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ เลขที่........... 

ประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ 

ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยัง Modern Trade  

สาขาต่าง ๆ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันท่ี................... 

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

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ " มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนน

เพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์โดยมี

ข้อแนะนําและขอ้กําหนดดังต่อไปนี้ 

 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
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                 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๒.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวใ้นบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวดราคา

จา้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขดัขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม

ข้อ ๑.๖ 

                         ๒.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

                         ๒.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 

                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูสั่ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

                         ๒.๙ คูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                         ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                  (๑) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชผีู้ถือหุ้นราย

ใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                  (๒) ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้

ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น้ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง 
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                                  (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า ใหย่ื้นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย

ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

                                  (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสร็จรับเงิน ในการซื้อแบบ 

                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

                         ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยต้องลง

นามพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี 

                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                                 (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง 

                                 (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                                 (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดย่ื้นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                         ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

จา้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย

ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ให้ชัดเจน 

                             ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้

เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

                         ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ

ไม่เกิน ๒๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การฯ ใหเ้ริ่มทํางาน 

                         ๔.๔ ก่อนย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอยีด ฯลฯ ใหถ้ีถ่้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย

ก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง 

Modern Trade สาขาต่าง ๆ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย
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วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่............" ย่ืนต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ............................ ตัง้แต่

เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                                  เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะ   

ไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด 

                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้ง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด

ที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแล้ว 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน้

ออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ

ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

                                  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ไมผ่่านการคัดเลือกเบือ้งตน้ เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ

เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์

จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน

๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือ

เป็นที่สุด 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการ

ประกวดราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล

อ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะใหดํ้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ

เสนอราคาที่ยังเหลือกอ่นจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดยีวกนั 

เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ

แกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและ

สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยจะแจง้ใหผู้้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ

ประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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                         ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

                                  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไดย่ื้นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จะต้องเริ่มต้น

ที่ ๑๙,๙๐๗,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว 

                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด 

                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ี LOGIN แลว้ จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่

เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ

จะต้องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวด

ราคาฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ัง

สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                                  (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น

แลว้ จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ทั้งนี้

จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี .................................... ตั้งแต่เวลา

...............น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจง้นัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

จํานวน ๙๙๕,๓๕๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี

ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ้นสุดการยืนราคา โดย

หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                         ๕.๑ เงินสด   

                         ๕.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                         ๕.๓ หนังสือค้าํประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
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                         ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์ที่ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวยีน

ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การฯ จะคนืใหผู้้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง

เสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

                         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 

                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การฯ จะพจิารณาตัดสิน

ด้วย ราคารวม 

                         ๖.๒ หากผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่

ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

รายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใชส่าระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การฯ เท่านัน้ 

                         ๖.๓ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณีดังตอ่ไปน้ี 

                                  (๑) ไมป่รากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

องค์การฯ  

                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคารายอื่น 

                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหาก

หลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                         ๖.๕ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธทิี่จะไมรั่บราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ

การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพจิารณา ทั้งน้ีเพื่อ
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ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสนิขององคก์ารฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะ

เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองค์การฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็

ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

                                  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่

อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การฯ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันชี้แจงและ

แสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได ้องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา

รายน้ัน 

                         ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกบั 

ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทํา

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ

ราคาดังกล่าว และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

                 ๗. การทําสัญญาจ้าง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์ผูรั้บจ้าง)จะต้องทําสัญญาจ้างตาม

แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้

องค์การฯ ยึดถือไวใ้นขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอยา่งใด ดังต่อไปนี้ 

                         ๗.๑ เงินสด 

                         ๗.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่

เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ข้อ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ

เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสั่ญญาพ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาจ้างแล้ว 
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                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                         องค์การฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒งวด ดังน้ี 

                                  งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างไดป้ฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนตุลาคม 

๒๕๖๐ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนธันวาคม 

๒๕๖๐ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมกราคม 

๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 

                                  งวดที่ ๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมีนาคม 

๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนเมษายน 

๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
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                                  งวดที่ ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๙ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน 

จา้งเหมาขนสง่ผลติภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบัติงาน 

จา้งเหมาขนสง่ผลติภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ไปยัง Modern Trade สาขาต่าง ๆ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา 

 

                 ๙. อัตราค่าปรับ 

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ดว้ยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมน่้อยกว่า ๑ ป ีนับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบงาน โดยผูรั้บจา้งต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้

การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรั้บแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

                 ๑๑. การหักเงินประกันผลงาน 

                         ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การฯ จะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อ

เป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงนิประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ังส้ินไมตํ่่ากวา่ ๖ เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อ

หน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
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                         ผูรั้บจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรั้บจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๔) หรือหนังสือค้ําประกัน

ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกจิค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย

อนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๔) มาวางไว้ตอ่องค์การฯ เพื่อเป็นหลักประกันแทนกไ็ด ้

                         องค์การฯ จะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดงักล่าว ให้แก่ผูรั้บจ้าง

พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 

 

                 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                         ๑๒.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านัน้ 

                         ๑๒.๒ เม่ือองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง และได้ตกลงจ้างตาม

การ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์แลว้ ถ้าผูรั้บจ้างจะต้องส่ังหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้าง

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ให้บรกิารรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผูรั้บจ้างจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้ 

                                  (๑) แจง้การส่ังหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน

นับตั้งแต่วันที่ผูรั้บจ้างส่ังหรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

                                  (๒) จัดการใหส้ิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  

ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

                                  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                         ๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ต่อ

องค์การฯ ฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

แลว้ ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนด

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

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมี

พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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                         ๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การฯ ไดค้ัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซอง

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

                         ๑๒.๕ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพ่ิมเตมิเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

                 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผูรั้บจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถงึ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไดรั้บการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 

ชว่งแรก ตัง้แตวั่นยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน

ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถงึวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ................................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ................................ และกําหนดยืน

ราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ ..................................... จนถึง

วันที่ ............................ และนับต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันท่ี ............................ จนถึงวันที่ ................... 

(รวม ๖๐ วัน) ดังนัน้ ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วนัที่ ............................ จนถึงวันที่ ......................  

                  การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา

ขั้นตํ่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคํานวณ

แลว้มเีศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกลา่วเป็นหน่วยนับนัน้ โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความ

ชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละครัง้ เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้ําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า 

(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 

คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  
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๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ 

บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถ

เสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวา่ราคาขั้นตํ่าที่กําหนดได ้เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อย

กว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอ

ลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุ

ที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้

เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ เลขที่ 084/2560 

รายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จาก อ.ส.ค.ภาคใต้  

ไปยัง Modern Trade สาขาต่างๆ 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอราคา 

1. ผู้เสนอราคาจะต้องมีกรรมสิทธิ์ครอบครองและใช้รถในการขนส่งผลิตภัณฑ์นมให้ อ.ส.ค.ไม่น้อยกว่า    

๑๕ คัน ทั้งนี้ ต้องแนบหลักฐานกรรมสิทธิ์การครอบครอง ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

2. ลักษณะของรถบรรทุก 

2.๑ รถบรรทุก รถเทเล่อร์หรือรถพ่วง แบบกระบะ แบบตู ้แบบมีหลังคา หรือใช้ผ้าใบคลุมป้องกันน้ําได้ 

2.๒ พื้นกระบะเรียบ สะอาด ไม่เปียกชื้น 

2.๓ ขนาดและน้ําหนักที่บรรทุก (ขนส่งผลิตภัณฑ์นม วางบนไม้พาเลท ตาม TiHi ของทางบริษัทฯ) 

- ขนาด ๒๕๐ cc. (๑ โหล) วางบนไม้พาเลทไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ โหลหรือ ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัน (สิบล้อ  

   ๑๐ พาเลท) ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตัน (เทเลอ่ร์ ๒๐ พาเลท) 

- ขนาด ๒๕๐ cc. (๓ โหล) วางบนไม้พาเลทไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ หีบหรือ ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัน (สิบล้อ  

    ๑๐ พาเลท)  ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตัน (เทเลอ่ร์ ๒๐ พาเลท) 

- ขนาด ๒๐๐ cc. (๓ โหล) วางบนไม้พาเลทไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ หีบหรือ ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัน (สิบล้อ  

    ๑๐ พาเลท)  ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตัน (เทเลอ่ร์ ๒๐ พาเลท) 

- ขนาด ๑๒๕ cc. (๔โหล) วางบนไม้พาเลทไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ หีบหรือ ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัน (สิบล้อ  

    ๑๐ พาเลท)   ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตัน (เทเลอ่ร์ ๒๐ พาเลท) 

       3. ความรับผิดชอบ 

 3.๑ ผูรั้บจ้างจะต้องตรวจสอบสินค้าที่ขึ้น-ลง ใหค้รบถว้นสมบูรณ ์

 3.๒ ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าตาม 

  มูลค่าราคาที่ อ.ส.ค.จําหน่าย 

 3.๓ ผูรั้บจ้างจะต้องประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทุกครั้งให้ครบมูลค่าที่รับสนิค้า 

 3.๔ ผูรั้บจ้างจะบริการขึ้นและลงสินค้าให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ อ.ส.ค.กําหนด 

 3.๕ ผูรั้บจ้างจะต้องเตรียมยานพาหนะขึ้นและลงสินค้าให้ตรงตามที่ อ.ส.ค.กําหนดตามข้อ 2  

                  โดยอ.ส.ค.จะแจ้งล่วงหน้า ๑ วัน หรือภายในวันนัน้     

 3.๖ ผู้รับจ้างต้องแจ้งหมายเลขทะเบียนรถและตัวอยา่งลายมือชื่อของผูรั้บสินค้าให้แผนกการตลาดและ 

  การชาย 

  3.๗ ห้ามพนักงานขับรถด่ืมเคร่ืองดองของเมา หรือยากล่อมประสาททุกชนิด 

 3.๘ ผูรั้บจา้งตอ้งนําเอกสารการสง่มอบสนิค้าสง่กลับคืนใหแ้ผนกการตลาดและการขายโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน ๓ วัน 
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    4. สถานที่จัดส่ง (ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 2560 ถึง ๓๐ กันยายน 2561)  

     บริษัท ซีพ ีออลล ์จํากัด (มหาชน) ชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ  

  สาขาบางบัวทอง    จํานวน 720 เที่ยว 

  สาขาสุวรรณภูม ิ    จํานวน 528 เที่ยว 

  สาขาสุราษฎร์ธาน ี   จํานวน  204 เที่ยว 

  สาขาชลบุร ี    จํานวน  215 เที่ยว 

  สาขามหาชัย    จํานวน  324 เที่ยว 

      บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ 

  สาขาวังน้อย (902)   จํานวน  24  เที่ยว 

  สาขาบางบัวทอง (905)   จํานวน  24  เที่ยว 

  สาขาสามโคก (906)   จํานวน  24  เที่ยว 

  สาขาสุราษฎร์ธาน ี(991)   จํานวน  324 เที่ยว 

       บริษัท บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) ชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ 

  สาขาวังน้อย    จํานวน   96  เที่ยว 

  สาขาธัญบุรี    จํานวน  156 เที่ยว 

      บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จํากัด ชนดิรถบรรทุก 10 ล้อ 

  สาขาร่มเกล้า    จํานวน   84  เที่ยว 

  สาขาศรีราชา    จํานวน   30  เที่ยว 

 

วิธปีฏิบัติในการบรรทุกผลิตภัณฑ์นมไปส่งยังบริษัทต่าง ๆ 

๑.  แผนกการตลาดและการขายแจ้งรายการสั่งรถขนส่งตามใบส่ังซ้ือสินค้าทางโทรศัพท,์ Fax, Internet ให้กับ 

     บริษัทผู้รับจ้างขนส่ง 

๒.  บรษิัทผูรั้บจ้างขนส่งจัดเตรียมรถขนส่งพร้อมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อม  (หากเกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง 

     ผู้ขนส่ง ต้องดําเนินการนํารถมาเปลี่ยนเพื่อให้ไปส่งผลิตภัณฑ์ทันตามเวลาที่ลูกคา้กําหนด) 

๓.  บริษัทผู้รับจ้างขนส่งออกใบสั่งปล่อยรถสําหรับแจ้งมายัง  อ.ส.ค.  ระบุช่ือ  พนักงานขับรถ, ทะเบียนรถ,  

     ปลายทาง ( รถทุกคันต้องประกันสินค้า ) 

๔.  แผนกการตลาดและการขายออกใบกํากับภาษ/ีใบส่งของ และใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เพื่อให้พนักงาน 

     ขับรถเซ็นชือ่และลงหมายเลขทะเบียนรถ พร้อมถ่ายสําเนาบัตรประชาชนพนักงานขับรถ 

๕.  พนักงานขับรถนําใบกํากบัภาษี/ใบสง่ของใหก้ับผู้ควบคุมคลังจ่ายสินค้า 

๖.  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟยกผลิตภัณฑ์นมตามใบสั่งซ้ือสินค้า  วางบนทา้ยรถบรรทุก 

๗.  พนักงานถ่ายผลิตภัณฑ์นม  จัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ  เชน่  พลาสติก,ผ้าใบ  เพื่อใช้สําหรับรองพื้นรถก่อนที่จะ 

     วางผลิตภัณฑ์นม ห้ามเหยียบบนลังเด็ดขาด  พื้นรถจะต้องสะอาดและเรียบเสมอกัน 
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๘.  ขอใช้รถบรรทุกตัวเดียวหรือพ่วงกรณีสั่งของเพิ่ม  (น้ําหนักสินค้าประมาณ  ๑๓ – ๑๕   ตัน / รถ   ๑   คัน) 

๙.  วางผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ท.ี  ลงบนพื้นรถ  โดยการเรยีงนมจะต้องคํานวณยอดของที่จะขึ้นตามใบกํากับภาษ/ีใบส่งของ   

     การคํานวณ  คือ  กว้าง + ยาว + สูง ความกว้างของรถบรรทุกสิบล้อวางได้กี่ลัง  ความยาววางได้กี่ลัง  ความ 

     สูงควร สูง ไม่เกิน  ๒๐  ชัน้ ส่วนการเรียง จะต้องวางให้พอดีกับขนาดของรถสิบล้อ  ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ให้มี 

     ชอ่งวา่ง  ช่วงท้ายของรถสิบล้อเป็นช่วงที่สําคัญ ต้องวางไม่ให้มีช่องว่างจนถึงท้ายรถ ถ้าเรียงผลิตภัณฑ์ไม่แน่น 

     จะทําให้ผลิตภัณฑ์ตกจากรถได ้

๑๐.  รถบรรทุกต้องมีผ้าใบคลุมผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี  เพ่ือป้องกันฝนและแสงแดด 

๑๑.  มีพนักงานสําหรับขึ้นและลงผลติภัณฑ์  ( ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย , สวมรองเท้าผ้าใบ , ห้ามใสก่างเกง 

       ขาสัน้ )  พนักงานขนถ่ายผลิตภัณฑ์ต้องใช้เวลาในการลงผลิตภัณฑ์ไม่เกิน   ๒  ช่ัวโมง/รถ  ๑  คัน 

๑๒.  เวลารับตัว๋  ๐๘.๓๐  น. ถึง ๑๕.๓๐  น. เท่านัน้ 

๑๓.  กรณีพิเศษ  บางครั้งอาจมีการฝากผลิตภัณฑ์นมไปแลกเปลี่ยนโดยประมาณ  ๒ – ๑๐   ลัง 

๑๔.  ใบกํากับภาษ/ีใบส่งของ,ใบวางบิล (คอมพิวเตอร)์, ใบC/N หรือใบชํารุด ต้องนํามาส่งให้กับทาง  อ.ส.ค.  

       ไม่เกิน  ๓  วันทําการ  เนื่องจากต้องนําไปให้กับฝ่ายการตลาดและการขาย 

๑๕.  พนักงานขับรถ การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย  สวมรองเท้าผ้าใบ  ห้ามใส่กางเกงขาสัน้  และรักษาความ 

       สะอาด 

๑๖.  พนักงานขับรถ และพนักงานขึ้น – ลงผลติภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ   อย่างเคร่งครัด   

๑๗.  หากผูรั้บจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ  ทาง  อ.ส.ค. สามารถ 

       ดําเนินการตักเตือนให้แกไ้ข  และถ้าหากทางบริษัทขนส่งไม่แก้ไขก็สามารถดําเนินการยกเลิกสัญญาขนส่งได้ 

       ทันที 
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