
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเปน็มา  

                      องค์การฯ รับน้ํานมดิบจากเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม เพื่อผลิตนมพร้อมดื่ม 

          ๒. วตัถุประสงค์  

                      เป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชพีขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือขององค์การฯ 

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

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

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          ๔. แบบรปูรายการ หรือคณุลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาดาํเนินการ  

                      ไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  

                      งวดเดียว ภายใน ๑๕ วัน 
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          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๑๕,๘๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๑๔,๒๖๕,๒๔๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และสง่ข้อเสนอแนะ วจิารณ ์หรือแสดงความ

คิดเหน็  

                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานน้ีได้ที่ 

                      สถานท่ีติดต่อ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 

                      โทรศพัท์ ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 

                      โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 

                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้

ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่....... 

ประกวดราคาซ้ือกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค)  

จํานวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ตามประกาศ องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

ลงวนัที.่............. 

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

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ" มีความประสงค์ 

จะประกวดราคาซ้ือกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จํานวน 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวด

ราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกนัการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

 

๒. คุณสมบติัของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
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                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวด

ราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็น

ธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การฯ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ

บัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 

                 ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง 

                                 (ข) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ พร้อมรบัรองสําเนาถกูต้อง 

                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถกูต้อง 
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                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้

ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสร็จรับเงินในการซื้อแบบ 

                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตน

เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซ้ือขาย 

                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) ไปพร้อมเอกสารส่วน

ท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง

ราชการ 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย    

ผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  
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                 ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จาํนวน  ๘ ใบ เพื่อใช้ในการตรวจ

ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังน้ี องค์การฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ี

เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การฯจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ี

จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่า

หน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๓๖x๒๐๐ cc. Slim (นม

ไทย-เดนมาร์ค) จํานวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "เอกสารประกวด

ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .........." ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวด

ราคา ในวันท่ี ............................ ต้ังแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

                      เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่

ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) 

ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒

และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารบัทราบแล้ว 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาราย

น้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การฯจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ

ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
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เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาทีไ่ม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน

นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือ

เป็นที่สุด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไว้คณะกรรมการ

ประกวดราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกับบุคคล

อ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการ

เสนอราคาที่ยงัเหลือก่อนจะส่ังพกักระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้อง

ไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และ

สถานท่ี เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานท่ีน้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา

เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่

๑๕,๘๘๙,๕๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง

ไว้ด้วยแล้ว  

                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้อง

เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่

เสนอลดแล้ว 

                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง

ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
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                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี

จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ............................ ต้ังแต่เวลา ...............

น. เป็นต้นไป ท้ังน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๗๙๔,๔๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนส่ีพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดย

หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าํประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวัน

ส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือ

ก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าํประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้ง

เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การฯจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าํประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึง

เสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

                 การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การฯจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา

รวม 

                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง 
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ตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่

เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญั ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การฯเท่านั้น 

                 ๖.๓ องค์การฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ดังต่อไปน้ี 

                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รบัเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

องค์การฯ 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การฯมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หาก

หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม 

                 ๖.๕ องค์การฯทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็

ได้ และอาจพจิารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์

ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ

เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังองค์การฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือก

หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้

ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย

อ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ

องค์การฯจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 
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๗. การทาํสญัญาซ้ือขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบส่ิงของ

ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซ้ือ องค์การฯอาจจะพิจารณาจัดทํา

ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 

                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองค์การฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม

ข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุ

ในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดับองค์การฯที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะ

การประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับองค์การฯเจ้าของงบประมาณแต่ละองค์การฯ

โดยตรงกับองค์การฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงิน

เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การฯยึดถือไว้ในขณะ

ทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน       

ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕

(๒) 

                         (๔) หนังสือค้ําประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ท่ีได้รบัอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าํประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้ง

เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาซื้อขาย

แล้ว 

 

๘. อัตราค่าปรบั 

                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

 

๙. การรบัประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสอื หรือทํา

สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขายท่ี

เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
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ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รบัแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซ้ือ ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ องค์การฯได้รับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 

                 ๑๐.๒ เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดังน้ี 

                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน

๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 

                         (๒) จัดการให้ส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การฯเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่

เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาว ี

                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

องค์การฯฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗)

มิฉะน้ัน องค์การฯจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้

ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเปน็ธรรม 

                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองค์การฯได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกาํหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซอง

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 
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                 ๑๐.๕ องค์การฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคดัเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกนัซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 

ช่วงแรก ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน

ในช่วงที่สอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ............................ กาํหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ และกาํหนดยืน

ราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าํประกันซองคือ วันท่ี ............................ จนถึง

วันที่ ............................ และนับต่อเนื่องในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ ............................ จนถึง

วันที่ ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต่

วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................  

                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพสัดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา

ขั้นตํ่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก

คํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับน้ัน โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ 

เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาํหนดการเสนอลด

ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum 

Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ 

๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กาํหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ 

บาท ท้ังน้ี ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว่าราคาขั้นตํ่าท่ีกําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลด

ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละ

มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาํหนดจากราคาคร้ัง

สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกาํหนดให้เสนอราคาในลักษณะการ

เสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้

สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงือ่นไขการจัดซ้ือกล่องบรรจุผลิตภณัฑ์นม UHT ขนาด 

36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค)  

1. ลักษณะท่ัวไป 

1.1 เป็นกล่องกระดาษบรรจุทรงส่ีเหล่ียมมีฝาปิดแบบพับได้ ท้ังด้านบนและด้านล่าง เพื่อบรรจุ

ผลิตภัณฑ์นม นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 7.2 กิโลกรัม 

1.2 กระดาษท่ีใช้เป็นกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ช้ัน ประกอบด้วย 

 ช้ันนอก เป็นกระดาษสีน้ําตาล ท่ี อ.ส.ค.กําหนด นํ้าหนักมาตรฐาน 150  กรัมต่อตาราง

เมตร  

(+5%) ชั้นคุณภาพ 1 

 ช้ันกลาง เป็นกระดาษลูกฟกูสีนํ้าตาล ลอนลูกฟูกแบบลอน C นํ้าหนักมาตรฐาน 150 กรัม

ต่อ 

ตารางเมตร (+5%)  

 ช้ันใน เป็นกระดาษสีน้ําตาลเรียบ นํ้าหนักมาตรฐาน 150 กรัมต่อตารางเมตร (+5%) 

 นํ้าหนักของกระดาษรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 450 กรัมต่อตารางเมตร (+5%) 

1.3 มีคา่แรงกดดันในแนวต้ัง (Edge Wise Crush) มากกว่า 5  Kg/cm๒ 

1.4 มีค่าความต้านแรงดันทะลุ (Bursting Strength) มากกว่า 6.5 Kg/cm๒ 

1.5 มีค่าความต้านแรงกดของลอนลกูฟูก (Flat Crush Resistance) มากกว่า 2.28 Kg/cm๒ 

1.6 ค่าความดูดซึมน้ํา (Cobb Value) ทดสอบในเวลา 120 วินาที น้อยกวา่ 42 g/m2 (ใน 

      กระดาษชั้นนอก) 

1.7 มีค่าความแกร่งในการเรียงซ้อน (Box Compression Test) มากกว่า 220 Kg 

           1.8 แบบกล่อง Regular Sloted Carton (RSC) ฝาลงปิดแล้วชนกนัพอดี 

           1.9 ข้างกล่องภายนอกพิมพ์ 2 สี สี ตัวอักษร รายละเอียดตามแบบท่ี อ.ส.ค.กําหนด  ต้องมีความ 

                คมชัด และต้องใช้สีท่ีมีความคงทนต่อการขัดถู ไม่หลุดลอกและซีดจางเมื่อถูกแสงแดด ความ 

                เหล่ือมล้ําของสีและภาพต้อง ไม่เกิน 2.0 มม. 

 1.10 ต้องพมิพ์วัน เดือน ปี และครั้งท่ีผลิต ด้านล่างของกล่อง  

1.11 ต้องมีใบแสดงผลการวิเคราะห์คณุภาพ (COA) ในแต่ละ Lot ท่ีส่งมอบ 

1.12 วางซ้อนได้ไม่ตํ่ากว่า 10 ชั้น  

1.13 เป็นกล่องท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บมีสภาพเรียบร้อยไม่ฉีกขาดและปราศจากส่ิงเปรอะ 

          เป้ือน 



14 
 

1.14 รอยต่อของกล่องต้องใช้กาวยึดให้แข็งแรง ความคลาดเคลื่อนระหว่างรอยต่อ ต้องไม่เกิน 

2.0 มม.    

2. การบรรจุ สําหรับการส่งมอบผู้ขายต้องยึดกล่องกระดาษเป็นมัด มัดละ 25 ใบ แต่ละมัดต้องรัดด้วย 

    สายรัดพลาสติกที่แข็งแรงขนาดความกว้าง 10 มม. ไม่ให้เกิดความสูญเสีย 

3. ขนาด 

3.1 ขนาดมิติภายใน  

       - สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง กว้างxยาวx สูง เท่ากับ 250x310x125 มิลลิเมตร โดย

พิมพ์เครื่องหมายตัว “IP” ท่ีด้านล่างกล่องนอก 

       - สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กว้างxยาวx สูง เท่ากับ 244x309x130 มิลลิเมตร โดยพิมพ์

เครื่องหมายตัว “T” ท่ีด้านล่างกล่องนอก 

       - สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว้างxยาวx สูง เท่ากับ 244x309x130 

มิลลิเมตร โดยพิมพ์เครื่องหมายตัว “T” ท่ีด้านล่างกล่องนอก 

       - สํานักงาน อ .ส .ค .ภาคเหนือตอนล่าง กว้างxยาวx สูง เท่ากับ 257x328x122 

มิลลิเมตร โดยพิมพ์เครื่องหมายตัว “C” ท่ีด้านล่างกล่องนอก 

        ทั้งนี้ ขนาดที่ระบุดังกล่าวข้างต้น เป็นขนาดที่กําหนดโดยประมาณ ผู้ค้าจะต้องตรวจสอบกับ

ผลิตภัณฑ์นมอีกครั้ง ก่อนดําเนินการผลิต ถ้าขนาดที่ผู้ค้าผลิตแล้วใช้งานได้ไม่เหมาะสม อ.ส.ค.มีสิทธิ์

กําหนดให้ปรับเปล่ียนใหม่ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

3.2 สามารถบรรจุนม UHT ขนาด 200 cc. จาํนวน 3 โหล ได้พอดี (ในข้อ 3.1 ห้ามใช้ขนาดของ

แต่ละภาคหาค่าเฉล่ีย)  

4. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งมอบตัวอย่าง จํานวน 8 ตัวอย่าง พร้อมใบแสดงผลการวิเคราะห์ 

    คุณภาพ (COA) จากห้องปฏิบัติการกลางจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ในวันที่มาลงนาม 

    สัญญาซ้ือขายกับ อ.ส.ค. 

5. กรณีท่ี อ.ส.ค.สงสัยว่ากล่องบรรจุนม UHT มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะที่กําหนด อ.ส.ค.จะส่งตรวจกับห้องปฏิบัติการกลางจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนท่ีเช่ือถือได้ 

โดยค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้ขาย และถ้า อ.ส.ค.ตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะที่ อ.ส.ค.กําหนด อ.ส.ค.จะไม่รับพิจารณา ในการยื่นเสนอราคาครั้งต่อไป เป็นระยะเวลา 2 ปี นับ

จากวันที่มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร คําวินิจฉัยของ อ.ส.ค.ถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาส่งสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ อ.ส.ค.

หาก อ.ส.ค.ตรวจพบผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับคืนสินค้าท่ีส่งมอบในครั้งน้ัน พร้อมแก้ไขให้ตรง

ตามข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ อ.ส.ค. โดยจัดส่ง ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ี  

 



15 
 

 

    อ.ส.ค.แจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ภายในกําหนด อ.ส.ค.จะไม่รับพิจารณา

ข้อเสนอของผู้เสนอราคารายน้ันในครั้งต่อไปทุกกรณี เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีตรวจพบ และจะ

พิจารณาปรับตามสัญญา 2 เท่า ของมูลค่าความเสียหาย 

7. การส่งมอบ 

- ส่งมอบท่ีคลังพัสดุของสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เลขที ่ 174 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม 

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 1,500,000 ใบ 

- ส่งมอบท่ีคลังพัสดุของสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขท่ี 344 หมู่ 15 ตําบล 

ท่าพระ อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จํานวน 1,800,000 ใบ 

     -    ปริมาณการส่งมอบทยอยส่งมอบตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว้ในรายละเอียดการประกวดราคาหรือ 

          ตามที่ อ.ส.ค.ภาคผู้รับมอบกําหนด  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใชง่านก่อสรา้ง 

 

 

1. ช่ือโครงการ  ซ้ือกล่องบรรจุผลิตภณัฑ์นม UHT ขนาด 36x200 (นมไทย-เดนมาร์ค) Slim  

                     จาํนวน  3,300,000 ใบ  

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรร  15,889,500.-บาท 

3. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วนัที่ 25 มิถุนายน 2560   

     เป็นเงิน 14,265,240.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)ราคา/หน่วย(ถ้ามี) รายละเอียดดังน้ี 

     3.1 ราคาใบละ 4.04 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

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

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

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

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

    4.1 ราคาจัดซื้อครัง้สุดทา้ย จาก บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากัด  

         ตามสญัญาเลขที่ จซ.154/2559 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2558 

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

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้กาํหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน 

    5.1 นางสาวจิรายุ มนศักดิ ์            ประธานกรรมการ 

    5.2 นางรัตนา พลสมัคร   กรรมการ 

    5.3 นางบุญประเสริฐ เพลินสินธุ ์  กรรมการเลขานุการ 

     

 

 

 


