
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเป็นมา  

               องค์การฯ เป็นหน่วยงานที่รับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย เพื่อผลิตนมพร้อมดื่ม 

          ๒. วัตถุประสงค์  

                เป็นวัตถุดิบที่ใชใ้นการผลิตผลิตภัณฑ์นม       

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็น

ธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้

แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุม้กันเช่นว่านัน้ 

                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ัญญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนกิส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

                ๓.๗ คูสั่ญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแต่ละครัง้ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท

คูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาดําเนนิการ  

                      ไมเ่กนิ ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน  

                      งวดเดียว ภายใน ๑๕ วัน 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๒,๑๙๖,๕๖๔.๔๘ บาท 

                      ราคากลาง ๒,๑๙๖,๕๖๔.๔๘ บาท 
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          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกบัร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 

                      สถานที่ติดต่อ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ 

หมู ่๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                      โทรศัพท ์๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 

                      โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 

                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ

วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ เลขที่.............. 

ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จํานวน ๑๙,๒๐๐ ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันท่ี.................. 

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

                 องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ " มีความประสงค์จะ ประกวด

ราคาซือ้ฟิล์มยืด จํานวน ๑๙,๒๐๐ ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคย   

ใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใชง้านไดท้ันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร

ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมข้ีอแนะนํา และขอ้กําหนด ดังต่อไปนี้ 

 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและไดแ้จ้งเวียน

ช่ือแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดว้ยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนกิส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
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                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุม้กันเช่นว่านัน้ 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสั่ญญาตอ้งไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนกิส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

                 ๒.๗ คูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมมูีลค่าไม่เกินสามหมื่น

บาทคูสั่ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                         (๑) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชผูีถื้อหุ้นรายใหญ ่พร้อม

รับรองสําเนาถูกต้อง 

                         (๒) ในกรณผูี้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น้ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ป็น

หุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่

มิใช่สัญชาตไิทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืน่เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสร็จรับเงิน ในการซื้อแบบ 

                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์โดยต้องลงนามพร้อม

ประทับตรา (ถา้ม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอํานาจให้

บุคคลอ่ืนทําการแทน 
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                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์

                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ื้นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนกิส ์และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว ้และจะถอนการ

เสนอราคามิได ้

                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

ขาย 

                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ ฟิล์มยืด จํานวน ๑๙,๒๐๐ ม้วน ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารสว่นที่ ๒ เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐาน

ดังกล่าวนี้ องค์การฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี

อํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  

                 ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ ม้วน เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ

ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การฯ จะไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวัอยา่ง

ดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การฯ จะคืนใหแ้กผู่้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๔.๖ ก่อนย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง

สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น

ข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์

                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง

ถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือฟิล์มยืด จํานวน ๑๙,๒๐๐ ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุไว้ที่หน้า

ซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เลขที่ .........." ย่ืนต่อ

คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สํานักงานฝ่าย

พัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี 

                      เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร

เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย   

ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคา

ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ

รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคารับทราบแล้ว 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง

งาน 

                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอราคากับ 

ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งจาก

คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังพัก

กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขดัข้อง

แล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะส่ังพัก

กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่า

กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จไดโ้ดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ัง

ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานที่ เพือ่เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยจะแจง้ให ้      

ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ 

เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไดรั้บการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่

ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จะต้องเริ่มตน้ที่ ๒,๑๙๖,๕๖๔.๔๘

บาท 
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                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้าม)ี รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วย

แล้ว  

                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่กําหนด 

                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เขา้สู่ระบบ 

                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ

ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคา

ขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครัง้

ถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน

ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้

ทราบในวันเสนอราคา 

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

ไป ทั้งนี้ จะแจง้นัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกนัซองพร้อมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดว้ยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนกิส ์จํานวน ๑๒๕,๖๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซอง

จะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย

หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปนี้ 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบรษัิทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวยีนชื่อให้ส่วนราชการ

ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด

จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให้ต่อเมื่อ

ได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
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                 การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แลว้

คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิ

หลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่

สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การฯ เท่านั้น 

                 ๖.๓ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณีดังต่อไปนี้ 

                         (๑) ไมป่รากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ  

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนกิสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

ประกวดราคาหรือองค์การฯ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวขอ้งกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ

เหมาะสมหรือไม่ถกูต้องเหมาะสม 

                 ๖.๕ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได ้และ

อาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและ

ให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  

มิได ้รวมทั้งองค์การฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา

เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระทําการ

โดยไมสุ่จริต เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                 ๖.๖ ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์

จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหวา่งผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม

ข้อ ๑.๖ องค์การฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา

รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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๗. การทําสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ องค์การฯ อาจจะพิจารณาจัดทําขอ้ตกลงเป็น

หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ้ ๑.๔ ก็ได ้

                 ๗.๒ ในกรณีผูช้นะการประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองค์การฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่

หน่วยงานระดับองค์การฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผูช้นะการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับองค์การฯ เจ้าของงบประมาณแต่ละองค์การฯ โดยตรงกับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัด

จากวันที่ได้รับแจง้และจะตอ้งวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่

เกนิ ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วน

ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสั่ญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 

๘. อัตราค่าปรับ 

                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ใหค้ดิในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย

ตามแบบดังระบุในขอ้ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะตอ้งรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซือ้ คร้ังนี้ ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ องค์การฯ ไดรั้บอนุมัติเงินจาก เงนิงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ แล้วเท่านัน้ 

                 ๑๐.๒ เม่ือองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้ 

                         (๑) แจง้การส่ังหรือนําสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การฯ เจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การฯ เจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง

จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาว ี

                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การฯ 

ฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วม

เสนอราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน้ องค์การฯ จะรบิ

หลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื่น (ถ้า

ม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคก์ารฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ

กําหนดดังระบุไว้ในขอ้ ๗ องค์การฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ

พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๐.๕ องค์การฯ สงวนสทิธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของ

สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถงึ ผู้ขายหรือผูรั้บจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อ

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ชว่งแรก 

ตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเน่ืองกันในช่วงที่สอง คือ 

ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถงึวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิค 

วันที่ ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับต่อเน่ืองในช่วงที่

สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ............................ จนถึงวันท่ี ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดังนัน้ ระยะเวลาการนับ

หลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................  

                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่

ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคํานวณแล้วมีเศษของ

หลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนัน้ โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และปอ้งกัน

ความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตล่ะคร้ัง เชน่ 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) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid)     

ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกวา่ราคาขั้นตํ่าที่กําหนดได้ เชน่ กรณี

กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้

คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครัง้

สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคา

ต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการจัดซือ้ฟิล์มยืด 

 

๑. ความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร 

๒. ความยาว ๓๐๐ เมตร 

๓. ความหนา ๒๐ ไมครอน 

๔. อัตราการยืด MD ๘๕๐ TD ๑๒๐๐ 

๕. การส่งมอบ ทยอยส่งตามที่แผนกพัสดุและบรกิาร กองบริหารงานทั่วไป สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกําหนด 

๖. ตัวอย่างฟิล์มยืดที่ประกอบการเสนอราคาต้องเป็นจํานวนเต็มม้วน  

7. ส่งมอบประมาณเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 

- ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (โรงงานผลิตภัณฑ์นม) เลขที่ 160/1 หมู ่1 ตําบล 

   มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีจํานวน 9,000 ม้วน 

- ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 344 หมู ่15 ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง  

   จังหวัด ขอนแก่น จํานวน 3,000 ม้วน 

- ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม  

   อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์จํานวน7,200 ม้วน 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

1. ช่ือโครงการซื้อฟิล์มยืด จํานวน 16,200 กิโลกรมั 

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรร 2,513,430.-บาท 

3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 มิถุนายน 2560  

     เป็นเงิน 2,196,564.48 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี รายละเอยีดดังนี้ 

     3.1 ราคาม้วนละ 126.72 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

     3.2 ............................................................. 

     3.3 ........................................................ 

     3.4 ........................................................ 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

    4.1 หจก.เจซีพ ีอุตสาหกรรม 

          (ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ จซ.130/2560 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 

    4.2 ...................................................... 

5. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผูก้ําหนดราคากลาง(ราคาอา้งองิ)ทุกคน 

    5.1 นางสาวจิรายุ มนศักดิ์  ประธานกรรมการ 

    5.2 นางรัตนา พลสมัคร   กรรมการ 

    5.3 นางบุญประเสรฐิ เพลินสินธุ์  กรรมการเลขานุการ 

     

 

 


