
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเปน็มา  

                      องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปน็หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ สงักัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์มีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลีย้งโคนมในประเทศ โดยนําน้ํานมดิบมาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑน์มพร้อมดื่ม และจาํหน่ายผลติภัณฑ์นมดงักล่าวให้ จงึต้องมีการกระจายสนิคา้อยา่งตอ่เนื่อง 

          ๒. วัตถุประสงค ์ 

                      เพื่อขนส่งผลิตภัณฑน์ม จากสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ไปยังสาํนักงานภาคต่างๆ 

          ๓. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจา้งงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

                ๓.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวยีนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสัง่ใหน้ิติบคุคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ และ/

หรือต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนัราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

                ๓.๕ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชรีายรับรายจ่าย หรอื

แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไมถู่กต้องครบถว้นในสาระสาํคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้ําเนินการจัดซื้อจดัจ้างด้วย

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

บัญชกีลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                ๓.๗ คูส่ัญญาตอ้งรับและจา่ยเงนิผ่านบญัชธีนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงนิแตล่ะคร้ังซึ่งมมีูลคา่ไม่เกนิสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ 

          ๔. แบบรูปรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาด าเนนิการ  

                      ไม่เกนิ ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน  

                      จํานวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด 

                      งวดที ่๑ เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที ่๒ เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที ่๓ เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที ่๔ เมือ่ผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที ่๕ เมือ่ผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๒๘ วัน 

                      งวดที ่๖ เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที ่๗ เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที ่๘ เมือ่ผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรียน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที ่๙ เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่

ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                      งวดที ่๑๐ เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดย

ขนส่งระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดที ่๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดย

ขนส่งระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ เดอืนสงิหาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๑ วัน 

                      งวดสดุท้าย เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิานทัง้หมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
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          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานที่ตดิต่อเพือ่ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ ์หรอืแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถส่งข้อคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เก่ียวกับรา่งขอบเขตของงานนีไ้ด้ที่ 

                      สถานที่ตดิต่อ สํานักงานฝา่ยพสัดุและบรกิาร องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่

๑๖๐ หมู ่๑ ตาํบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 

                      โทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 

                      โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๑๐๑๔,๐ ๓๖๓๔ ๑๖๐๘ 

                      เว็บไซต์ www.dpo.go.th 

                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเหน็ ต้องเปดิเผยชื่อและที่อยู่ของผูใ้ห้

ข้อเสนอแนะวิจารณ ์หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสาร ประกวดราคาจา้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ เลขท่ี................. 

ประกวดราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนส่งระหวา่ง ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กบั

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตา่ง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันที่........................... 

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

                 องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "องคก์ารฯ " มีความประสงค์จะประกวด

ราคาจ้างขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนส่งระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาค

ต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๗๔ ถนนเพชรเกษม ตาํบล

หนองตาแตม้ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีีขันธ ์โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอยีด 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นขอ้เสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงนิคา่จ้างล่วงหน้า 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๖ บทนยิาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 

                                 (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                         ๒.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

                         ๒.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวยีนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสัง่ใหน้ิติบคุคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ 
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                         ๒.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย

อื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา

จ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม

ข้อ ๑.๖ 

                         ๒.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

                         ๒.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนติิบุคคล 

                         ๒.๗ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูส่ัญญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชรีายรับรายจา่ย 

หรือแสดงบัญชรีายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถว้นในสาระสาํคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้ําเนนิการจัดซื้อจดัจ้างด้วย

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

เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มลูจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

                         ๒.๙ คูส่ัญญาต้องรับและจา่ยเงนิผ่านบัญชธีนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมลูคา่ไม่เกนิสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ 

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                         ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                  (๑) ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                            (ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยืน่สําเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน

นิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พรอ้มรับรองสาํเนาถูกต้อง 

                                            (ข) บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากดั ให้ยืน่สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่พรอ้มรับรอง

สําเนาถูกตอ้ง 

                                  (๒) ในกรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่

สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน พรอ้มทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                  (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มคา้ ให้

ยื่นสาํเนาสัญญาของการเขา้รว่มค้า สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณทีี่ผูเ้ข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็น

บุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาตไิทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทาง หรือผู้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื่นเอกสารตามทีร่ะบุไว้

ใน (๑) 

                                  (๔) แบบแสดงการลงทะเบยีนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสรจ็รับเงิน ในการซื้อแบบ 

                                  (๕) บัญชเีอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ยืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 
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                         ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                  (๑) หนงัสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม

พรอ้มประทับตรา (ถา้มี) 

                                 (๒) หนงัสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอืน่ทําการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                                 (๕) แบบใบยืน่ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                                 (๓) บัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                         ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาต้องยื่นขอ้เสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจา้ง ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิน้และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งลงลายมอืชื่อของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                             ๔.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องกําหนดยนืราคาไมน่้อยกวา่ ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในกําหนดยนืราคาผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้

และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                         ๔.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอกําหนดเวลาดาํเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่

เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง หรือวันที่ได้รับหนงัสอืแจ้งจากองคก์ารฯ ให้เริ่มทาํงาน 

                         ๔.๔ กอ่นยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอ่นที่จะตกลงยื่น

ข้อเสนอ ตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         ๔.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จา่

หน้าซองถงึประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างขนสง่ผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหว่าง 

สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุไว้ทีห่น้าซองว่า "เอกสาร

ประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่........... ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวด

ราคา ในวันที ่............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถงึเวลา ............... น. ณ สํานกังานฝ่ายพัสดุและบรกิาร 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

                                  เมื่อพ้นกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไมร่ับ

เอกสารโดยเดด็ขาด 
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                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา

แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์

รว่มกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวด

ราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรอืไม่ พรอ้มทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา

แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรับ หรือวธิีอื่นใดที่มหีลักฐานว่า ผู้ประสงคจ์ะ

เสนอราคารับทราบแล้ว 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคากอ่นหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์วา่มีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีิทธิเสนอราคากระทําการอันเปน็การขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็น

ธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ

เป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา และองคก์ารฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็น

ผู้ทิ้งงาน 

                                  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่ม่ผา่นการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคากับ

ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้ประสงค์

จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่ม่ผา่น

คุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณค์ําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จดัหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้

จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณข์องหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถอืเป็นที่สดุ 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจดําเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการประกวด

ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสทิธิเสนอราคาพบปะหรอืติดตอ่สื่อสารกับบุคคลอื่น และเมือ่

แกไ้ขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอ่ไป จากขัน้ตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยงั

เหลือกอ่นจะสัง่พักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิน้สุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ

ประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสรจ็ได้โดยง่าย หรือข้อขัดขอ้งไมอ่าจแกไ้ขได ้ประธาน

คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที ่เพื่อเริ่มต้น

กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูม้ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานทีน่ั้นทราบ  

                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนนิการใด ๆ ระหว่างการประกวด

ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                         ๔.๖ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ีสิทธิไดร้ับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัตดิังนี้ 

                                  (๑) ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์ที่ได้ยื่นมาพรอ้มกับซองข้อเสนอทางเทคนคิ 

                      (๒) ราคาสงูสุดของการประกวดราคาจา้งด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้น

ที ่๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
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                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอืน่ ๆ (ถา้มี) รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไวด้ว้ย

แล้ว 

                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรอืผู้แทนจะต้องมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรอืผู้แทนที่มาลงทะเบยีนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรอืผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดําเนนิการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ

ในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งต่ํากวา่ราคาสงูสดุในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอ

ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสงูสดุในการประกวดราคาฯ และการเสนอ

ลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                                  (๗) ห้ามผูม้ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประกวดราคา ฯ เสร็จสิน้

แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เปน็ผู้ชนะราคาตอ้งรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และคา่ใช้จา่ยในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ทั้งนีจ้ะแจ้ง

ให้ทราบในวันเสนอราคา 

                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที ่......................... ตั้งแต่เวลา ...............น.

เป็นต้นไป ทั้งนี ้จะแจ้งนดัหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพรอ้มกับการยืน่ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

จํานวน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถว้น) โดยหลักประกันซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ตั้งแตว่ัน

ยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิครอบคลุมไปจนถงึวันสิน้สดุการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใชอ้ย่างหนึ่งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี้ 

                         ๕.๑ เงินสด   

                         ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยืน่ซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิค หรอื

กอ่นหนา้นั้นไม่เกนิ ๓ วันทําการของทางราชการ 

                         ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบใุนข้อ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้

ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบใุนขอ้ ๑.๕ (๑) 

                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามข้อนี ้องคก์ารฯ จะคนืให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พจิารณาในเบื้องต้นเรยีบรอ้ยแล้ว เว้นแต่ผู้มสีิทธิเสนอราคารายที่คัดเลอืกไว้ซ่ึงเสนอ

ราคาต่ําสดุจะคนืให้ตอ่เมื่อไดท้ําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มสีิทธิเสนอราคาได้พน้จากขอ้ผูกพันแล้ว 

                         การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
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                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้องคก์ารฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา

รวม 

                         ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม

ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่

เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใ์นส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารฯ เทา่นั้น 

                         ๖.๓ องคก์ารฯ สงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาราคาของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผันในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

                                  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคาจา้งด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์ารฯ  

                                  (๒) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธกีาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทาํให้เกดิการได้เปรยีบเสยีเปรียบระหวา่งผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ 

                         ๖.๔ ในการตัดสนิการประกวดราคาจา้งด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการทํา

สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคก์ารฯ มสีิทธใิห้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาได้ องคก์ารฯ มสีิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลกัฐาน

ดังกล่าวไมม่ีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                         ๖.๕ องคก์ารฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็

ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององคก์ารฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะเรียกรอ้งคา่เสียหาย

ใด ๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มสีิทธิ

เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไม่วา่จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาทีไ่ดร้ับการคัดเลือกหรอืไม่กต็าม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอ

ราคากระทําการโดยไมสุ่จรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืน่มาเสนอราคา

แทนเป็นต้น 

                                  ในกรณทีี่ผูม้ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคก์ารฯ จะให้ผูม้สีิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานที่ทําให้เชื่อได้วา่ผู้มสีทิธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้

เสร็จสมบูรณ ์หากคําชีแ้จงไมเ่ป็นที่รับฟังได ้องคก์ารฯ มีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
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                         ๖.๖ ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการประกวดราคาจา้ง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ 

ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ีสทิธิได้รับการคัดเลอืกเป็นผู้มสีทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนร์ว่มกันกับผูม้ีสิทธิเสนอราคาราย

อื่นหรือเป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มสีิทธิเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนั

ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องคก์ารฯ มอีํานาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองคก์ารฯ จะ

พิจารณาลงโทษผู้มสีิทธิเสนอราคารายนั้นเปน็ผู้ทิ้งงาน 

 

                 ๗. การท าสัญญาจา้ง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูร้ับจา้ง)จะต้องทาํสัญญาจ้างตามแบบ

สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับองคก์ารฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะตอ้งวางหลักประกันสัญญาเปน็

จํานวนเงนิเทา่กับร้อยละ๕ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใหอ้งคก์ารฯ ยดึถอืไว้

ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

                         ๗.๑ เงินสด 

                         ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ทําสญัญาหรือกอ่นหนา้นั้นไม่

เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         ๗.๓ หนงัสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบใุนข้อ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรษิัทเงนิทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้

ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบใุนขอ้ ๑.๕ (๒) 

                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันนีจ้ะคนืให้โดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากขอ้ผูกพันตาม

สัญญาจ้างแล้ว 

 

                 ๘. ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

                         องคก์ารฯ จะจ่ายเงินคา่จา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒งวด ดังนี ้

                                  งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนตลุาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมือ่ผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
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                                  งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 

                                  งวดที่ ๖ เป็นจํานวนเงนิในอัตรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนมนีาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๗ เป็นจํานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๘ เป็นจํานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๙ เป็นจํานวนเงนิในอัตรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัตงิาน จ้างเหมา

ขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง ๆ 

เดือนมิถนุายน ๒๕๖๑ ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                  งวดที่ ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง 

ๆ เดอืนกรกฏาคม ๒๕๖๑ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดที่ ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงาน จ้าง

เหมาขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณชิย์และนมโรงเรยีน โดยขนสง่ระหว่าง สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคต่าง 

ๆ เดอืนสิงหาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                                  งวดสุดทา้ย เป็นจํานวนเงนิในอตัราร้อยละ ๘.๓๗ ของคา่จา้ง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบตัิงานทัง้หมด

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

 

                 ๙. อัตราค่าปรบั 

                         คา่ปรับตามแบบสัญญาจ้างขอ้ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของคา่จา้งตามสัญญาต่อวัน 
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                 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา

สัญญาจ้างตามแบบดงัระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพรอ่งของงานจา้งที่เกดิขึน้ภายใน

ระยะเวลาไมน่้อยกวา่ ๑ ป ีนบัถัดจากวันที่องคก์ารฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรบีจัดการซอ่มแซมแกไ้ขให้ใช้การได้ดี

ดังเดมิภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความชํารดุบกพร่อง 

 

                 ๑๑. ข้อสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

                         ๑๑.๑ เงินคา่จ้างสําหรับงานจา้งคร้ังนี้ ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                  การลงนามในสัญญาจะกระทาํได้ตอ่เมื่อองคก์ารฯ ได้รับอนมุัติเงินคา่จา้งจาก เงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 

                         ๑๑.๒ เมื่อองคก์ารฯ ได้คัดเลือกผูม้สีิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม

การ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถา้ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาํสิ่งของมาเพือ่งานจ้างดังกล่าวเข้า

มาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธเิสนอราคาซึ่งเปน็ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีดังนี ้

                                  (๑) แจ้งการสั่งหรือนาํสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองคก์ารฯ เจา้ท่า

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แต่วันที่ผูร้ับจา้งสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

                                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีทิธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองคก์ารฯ เจา้ท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรือ

ไทย ซึ่งจะตอ้งได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออืน่ 

                                  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริม

การพาณิชยนาว ี

                         ๑๑.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาซึ่งไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ

องคก์ารฯ ฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มไิด ้และเมือ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาแล้ว ต้อง

เข้ารว่มเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือ่นไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคก์ารฯ 

จะรบิหลักประกันซองจํานวนรอ้ยละ ๒.๕ของวงเงนิที่จัดหาทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกรอ้งให้ชดใช้ความเสยีหายอืน่ (ถ้า

มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคก์ารฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาํสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารฯ จะรบิหลักประกันซองหรอืเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนังสือค้ําประกันซองทันที และ

อาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน่ (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

                         ๑๑.๕ องคก์ารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงือ่นไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เปน็ไปตาม

ความเห็นของสาํนักงานอยัการสูงสดุ (ถา้มี) 
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                 ๑๒. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหว่างระยะเวลาการดาํเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบยีบได้กําหนด

ไว้โดยเครง่ครัด 

 

 หมายเหต ุ

                 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา หมายถงึ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลอืกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพสัด ุเพื่อ

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถงึ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพสัดุ ให้

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน็ ๒ ช่วงเวลาตดิตอ่กัน คอื 

ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิคจนถงึวนัยืนยนัราคาสดุท้าย (วนัเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกนัในช่วงที่

สอง คอื ตั้งแต่วนัถัดจากวันยนืยันราคาสุดทา้ย จนถงึวนัสิน้สุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวนัยื่นซองข้อเสนอ

ทางดา้นเทคนิค วันที ่............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นบัแต่

วันยืนยันราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาค้ําประกันซองคอื วันที่ ............................ จนถงึวันที่ ............................ และนับ

ต่อเนื่องในช่วงทีส่องให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ............................ จนถงึวันที ่............................ (รวม ๖๐ วัน) ดงันัน้ ระยะเวลา

การนับหลักประกันซอง คอื ตั้งแต่วันที่ ............................ จนถงึวันที ่............................  

                  การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานที่จะจดัหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ํา

แต่ละคร้ังในอัตรารอ้ยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคํานวณแล้วมีเศษ

ของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกลา่วเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแตล่ะหน่วยนับ เพือ่ความชัดเจน และ

ป้องกันความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขัน้ต่ําแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสดุของการประกวดราคาฯ 

๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้เทา่กับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่ํา (Minimum 

Bid) ไม่น้อยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสดุของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้

เทา่กับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกวา่ครัง้ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสุด

ของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอ้ยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคา

ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี ้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขัน้ต่าํสูงกวา่ราคาขัน้ต่ําที่

กําหนดได ้เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขัน้ต่ํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคา

สามารถเสนอลดราคาได้ครัง้ละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่

กําหนดจากราคาครัง้สุดทา้ยที่เสนอลดแล้ว สาํหรับกรณกีารจัดหาพสัดุทีห่น่วยงานที่จะจัดหาพสัดุกําหนดให้เสนอราคาใน

ลักษณะการเสนอราคาต่อหนว่ย เหน็ควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
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จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชยแ์ละนมโรงเรยีน โดยขนส่งระหวา่งส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ไปยัง

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตา่ง ๆ 

 

1.  ผู้เสนอราคาจะตอ้งมีกรรมสิทธิ์ครอบครองและใช้รถในการขนส่งผลิตภัณฑน์มให้ อ.ส.ค.ไม่น้อยกวา่ ๑๕ คัน        

    ทั้งนี ้ต้องแนบหลักฐานกรรมสิทธิ์การครอบครอง ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

    รถบรรทุก รถเทเลอร ์หรอืรถพ่วง แบบกระบะ แบบตู้ แบบมีหลังคา หรือมีผ้าใบคลมุป้องกันน้ําได้ 

2.  พืน้กระบะเรียบ สะอาด ไม่เปียกชื้น 

3. ขนาดและน้ําหนักที่บรรทุก 

-  ขนาด 250 ซีซ ี( 1โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 โหล หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 

-  ขนาด 250 ซีซ ี( 3โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 1,400 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 

-  ขนาด 200 ซีซ ี( 3โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 1,800 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 

-  ขนาด 125 ซซี ี( 4โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 14 ตนั 

-  ขนาด 250 ซีซ ี( 1โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 โหล หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตนั 

-  ขนาด 250 ซีซ ี( 3โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 2,800 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตัน 

-  ขนาด 200 ซีซ ี( 3โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตัน 

-  ขนาด 125 ซซี ี( 4โหล ) บรรทุกได้ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 หีบ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 29 ตัน 

4. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสินคา้ที่ขึ้น-ลง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิชอบและชดใช้ค่าเสยีหาย กรณีเกดิความเสยีหายระหวา่งการขนส่งสินคา้ตามมูลคา่ราคาที ่

อ.ส.ค.  

    จําหน่าย 

6. ผู้รับจ้างจะตอ้งประกันภัยสินคา้ที่ขนส่งทุกครัง้ให้ครบมลูคา่ที่รับสินคา้ 

7. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมยานพาหนะขึ้นและลงสนิคา้ใหต้รงตามที ่อ.ส.ค.กําหนด โดย อ.ส.ค.จะแจ้งล่วงหน้า 1 วัน หรือ 

    ภายในวันนั้น 

8. ผู้รับจ้างตอ้งแจ้งหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกและตัวอยา่งลายมอืชื่อของผู้รับสินคา้ให้แผนกคลังสนิคา้ทราบ 

9. หา้มพนักงานขับรถดืม่เครื่องดองของเมา หรือยากลอ่มประสาททุกชนิด 

10. ผู้รับจ้างตอ้งนาํเอกสารการส่งมอบสินคา้ส่งกลับคืนให้แผนกคลังสนิคา้โดยเร็วที่สดุ แตไ่ม่เกนิ 3 วัน 
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วธิีปฏิบัติในการขนส่งผลติภัณฑ์นม 
1. แผนกการตลาดและการขายแจ้งรายการสั่งรถขนส่งตามใบสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ,  Fax , Internet 

ให้กับบรษิัทผู้รับจ้างขนส่ง 

2. บริษัทผู้รับจ้างขนส่งจัดเตรียมรถขนส่ง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อม (หากเกิดปัญหาระหว่างการ

เดินทาง   ผู้ขนส่งต้องดําเนินการนํารถมาเปลี่ยน เพื่อให้ไปส่งผลิตภัณฑท์ันตามเวลาที่ลูกค้ากําหนด) 

3. บริษัทผู้รับจ้างขนส่งออกใบสั่ง ปล่อยรถสําหรับแจ้งมายัง อ.ส.ค. ระบุชื่อพนักงานขับรถ ทะเบียนรถ 

ปลายทาง (รถทุกคันต้องประกันสินคา้) พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพนักงานขับรถ 

4. แผนกการตลาดและการขายออกใบกํากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เพื่อให้

พนักงานขับรถเซ็นต์ช่ือและลงหมายเลขทะเบียนรถ พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพนักงานขับรถ  

5. พนักงานขับรถนําใบกํากับภาษี/ใบส่งของให้กับผู้ควบคุมคลังจ่ายสินคา้  

6. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ยกผลิตภัณฑ์นมตามใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑน์ม วางบนท้ายรถบรรทุก 

7. พนักงานถ่ายผลิตภัณฑ์นม จัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก ผ้าใบ เพื่อใช้สําหรับรองพื้นรถก่อนที่จะ

วางผลิตภัณฑน์ม ห้ามเหยียบบนลังเด็ดขาด พืน้รถจะต้องสะอาดและเรียบเสมอกัน 

8. ขอใช้รถบรรทุกตัวเดียวหรอืพ่วงกรณีสั่งของเพิ่ม (น้ําหนักสินคา้ประมาณ 13-15 ตัน/รถ 1 คัน) 

9. วางผลิตภัณฑ์นม UHT ลงบนพื้นรถ โดยการเรียงนมจะต้องคํานวณยอดของที่จะขึ้นตามใบกํากับภาษา/

ใบส่งของ การคํานวณ คอื กวา้ง+ยาว+สูง ความกว้างของรถบรรทุกสิบล้อวางได้กี่ลัง ความยาววางได้กี่

ลัง ความสูงควรสูงไม่เกิน 20 ช้ัน ส่วนการเรียงจะต้องให้พอดีกับขนาดของรถสิบล้อ ไม่ควรวาง

ผลิตภัณฑ์ให้มีช่องว่าง ช่วงท้ายของรถสิบล้อเป็นช่วงที่สําคัญ ต้องวางไม่ให้มีช่องว่างจนถึงท้ายรถ ถ้า

เรียงผลิตภัณฑไ์ม่แน่นจะทําให้ผลิตภัณฑต์กจากรถได้ 

9. รถบรรทุกต้องมีผ้าใบคลุมผลิตภัณฑน์มเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด 

10. มีพนักงานสําหรับขึ้นและลงผลิตภัณฑ ์(ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเทา้ผ้าใบ ห้ามใส่กางเกง 

      ขาสั้น) พนักงานขนถา่ยผลิตภัณฑต์้องใช้เวลาในการลงผลิตภัณฑไ์ม่เกนิ 2 ชั่วโมง/รถ 1 คัน 

11. เวลารับตั๋ว 08.30 น. ถงึ 15.30 น. เทา่นั้น 

12. กรณีพเิศษ บางคร้ังอาจมีการฝากผลิตภัณฑ์นมไปแลกเปลี่ยน โดยประมาณ 2-10 คร้ัง 

13. ใบกํากับภาษี/ใบส่งของ ใบวางบิล (คอมพิวเตอร)์ ใบ C/N หรือใบชํารุด ต้องนํามาส่งให้กับ อ.ส.ค.ไม่เกนิ  

       3 วันทําการ เนื่องจากต้องนําส่งเอกสารให้กับฝ่ายการตลาดและการขาย 

14. พนักงานขับรถต้องแต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย สวมรองเทา้สุภาพหรอืสวมรองเทา้ผ้าใบ ห้ามใส่กางเกง 

      ขาสั้น และรักษาความสะอาด 

15. พนักงานขับรถและพนักงานขึน้/ลงผลิตภัณฑ ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบรษิัท อย่างเครง่ครัด 

16. หากผูร้ับจา้งขนส่งผลิตภัณฑไ์ม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของบรษิัท อ.ส.ค.สามารถดําเนินการ 

ตักเตือนให้แก้ไขและถา้หากบริษัทขนส่งไม่แกไ้ขก็สามารถดําเนินการยกเลิกสัญญาขนส่งได้ทันที 
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ใบประมาณการจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมระหว่างภาค  ปงีบประมาณ 2561 

ตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

 

      ขนส่งไป-กลับ  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับ ภาคกลาง 

ป ประเภทรถช ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จ านวนเที่ยว 

สิบล้อ มวกเหล็ก มาปราณบุร ี 600 

สิบล้อ ปราณบุร ีไปมวกเหล็ก 60 

 

ขนส่งไป-กลับ  ระหว่างส านักงาน อ.ส.ค.ใต้ กับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ป ประเภทรถช ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จ านวนเที่ยว 

สิบล้อ ขอนแกน่ มาปราณบุร ี 120 

สิบล้อ ปราณบุร ีไปขอนแกน่ 6 

สิบล้อ ไป+กลับ 6 

 

       ขนส่งไป-กลับ ระหว่างส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับ ภาคเหนือตอนล่าง 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จ านวนเที่ยว 

สิบล้อ สุโขทัย มาปราณบุรี 70 

สิบล้อ ปราณบุร ีไปสโุขทัย 8 

สิบล้อ ไป+กลับ 8 

  

 

       

หมายเหต:ุ รถสิบล้อ   น้ําหนกับรรทุก 14  ตัน 

              รถเทเลอร ์ น้าํหนกับรรทุก 29  ตัน ราคาขนสง่ 2 เท่ารถบรรทุก  

    สภาพรถขนส่งต้องอยูใ่นสภาพพรอ้มใช้งาน มีผ้าใบปิดคลุมผลติภัณฑ์ เพือ่ป้องกันการชํารุดและ 

              สญูหาย 
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ใบเสนอราคาจา้งขนส่งผลติภัณฑ์นมระหว่างภาค  ปีงบประมาณ 2561 

ตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

 

      ขนส่งไป-กลับ  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับ ภาคกลาง 

ป ประเภทรถช ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จ านวนเที่ยว ราคา/เที่ยว จ านวนเงนิ 

สิบล้อ มวกเหล็ก มาปราณบุร ี 600   

สิบล้อ ปราณบุร ีไปมวกเหล็ก 60   

 

ขนส่งไป-กลับ  ระหว่างส านักงาน อ.ส.ค.ใต้ กับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ป ประเภทรถช ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จ านวนเที่ยว ราคา/เที่ยว จ านวนเงนิ 

สิบล้อ ขอนแกน่ มาปราณบุร ี 120   

สิบล้อ ปราณบุร ีไปขอนแกน่ 6   

สิบล้อ ไป+กลับ 6   

 

       ขนส่งไป-กลับ ระหว่างส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ กับ ภาคเหนือตอนล่าง 

ชนิดรถบรรทุก การขนส่ง จ านวนเที่ยว ราคา/เที่ยว จ านวนเงนิ 

สิบล้อ สุโขทัย  มาปราณบุร ี 70   

สิบล้อ ปราณบุร ีไปสโุขทัย 8   

สิบล้อ ไป+กลับ 8   

  

 

       

หมายเหต:ุ รถสิบล้อ   น้ําหนกับรรทุก 14  ตัน 

              รถเทเลอร ์ น้าํหนกับรรทุก 29  ตัน ราคาขนสง่ 2 เท่ารถบรรทุก  

    สภาพรถขนส่งต้องอยูใ่นสภาพพรอ้มใช้งาน มีผ้าใบปิดคลุมผลติภัณฑ์ เพือ่ป้องกันการชํารุดและ 

              สญูหาย 
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