
( ส าเนา ) 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................  

การซือ้จัดซือ้วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จ านวน ๒,๙๓๐ ตัน พร้อมขนส่ง 

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔  

ลงวันที่         พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
                  กรมพฒันาที่ดิน โดย ส านกังานพฒันาที่ดินเขต ๔ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "ส านกังาน" มี
ความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี ้
                  วสัดปุนูเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)  จ านวน ๒,๙๓๐ ตนั พร้อมขนสง่ เป็นเงิน
งบประมาณ ๔,๙๘๑,๐๐๐ บาท (สีล้่านเก้าแสนแปดหมื่นหนึง่พนับาทถ้วน) 
                      
พสัดทุี่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้
งานได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบั
หนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ใน
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ระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้
เป็นผู้ทิง้งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติ
บคุคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานใน
กิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพขายพสัดทุี่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก ่ส านกังาน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้ 
                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย 
เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                                   ๒.๑๑  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคล และมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ี
ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๒,๔๙๐,๕๐๐ บาท (สองล้านสีแ่สนเก้าหมื่นห้าร้อยบาท
ถ้วน) หนงัสอืรับรองผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนัเทา่นัน้ และเป็นผลงานท่ี
เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่น
ท้องถ่ิน หนว่ยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
                          ๒.๑๒  ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแตล่ะ
กรณี ดงันี ้
                                   ๒.๑๒.๑ กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์ 
                                      - ต้องมีประทานบตัรของตนเองเทา่นัน้ และประทานบตัรยงัไมห่มดอาย ุ
                                      - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดโลไมท์ของตนเองที่ยงัไมห่มดอาย ุ
                                   ๑.๑๒.๒ กรณีเป็นเจ้าของใบแตง่แร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการ
โรงงานโดโลไมท์ 
                                      - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดโลไมท์ของตนเองที่ยงัไมห่มดอาย ุ
                                    
                                        - ต้องมีหนงัสอืรับรองแหลง่ที่มาของโดโลไมท์ที่ได้รับประทานบตัร ได้แก่ 
ส าเนาสญัญาซือ้ขาย หรือส าเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมส าเนาประทานบตัรโดโล
ไมท์ที่ยงัไมห่มดอาย ุ      ซึง่มีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ 
หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่พร้อมผู้มีอ านาจรับรอง 



                                   ๒.๑๒.๓  กรณีเป็นตวัแทนจ าหนา่ยโดโลไมท์ 
                                       - ต้องแนบหนงัสอืแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยจากผู้ผลติ (ฉบบัจริงพร้อม
ส าเนาให้น ามายื่นให้แก่ส านกังานนบัถดัจากวนัเสนอราคาภายใน ๓ วนัท าการ) ซึง่ต้องไมซ่ า้ซ้อนกบั
ผู้ เสนอขายรายอื่น ทัง้ ๒ กรณี (ผู้แตง่ตัง้ต้องไมเ่ป็นรายเดียวกนั) พร้อมเอกสารข้อ ๒.๑๒.๑  และ 
๒.๑๒.๒ 
                                         กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ

ให้ด าเนินการขออนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ และ /หรือ 
ประทานบัตรมาด้วย และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 
                      ๑.๑๓ ผู้ เสนอราคาต้องแสดงหลกัฐานการจดทะเบียนการค้า ซึง่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรือรับรองให้ไมเ่กิน ๑ ปี นบัจนถึงวนัยื่นข้อเสนอเอกสารประกวด
ราคาฯ 
                      ๒.๑๔ ผู้ เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลกัฐานคลงัเก็บปนูเพื่อการเกษตร และต้อง
ตัง้อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีเดียวกนักบัใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตแตง่แร่ และต้องมี
ปริมาณปนูเพื่อการเกษตร  (โดโลไมท์) อยูใ่น Stock ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนที่จดัซือ้ใน
ครัง้นี ้(ผู้ยื่นข้อเสนอจดัท าขึน้เอง) 
                      ๒.๑๕ ผู้ เสนอราคาต้องน าตวัอยา่งวสัดปุนูเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ที่จะเสนอขาย 
จ านวน ๒ กิโลกรัม พร้อมทัง้ผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, MgO, CaO, ความชืน้ และขนาดความ
ละเอียด โดยสถาบนัท่ีเป็น 
ที่ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไมเ่กิน ๖ เดือน ก่อนการยื่นข้อเสนอราคา)  มามอบให้แก่
ส านกังานนบัถดัจากวนัเสนอราคาภายใน  ๓ วนัท าการ 

                       ๒.๑๖ ผู้ เสนอราคาต้องน าตวัอยา่งกระสอบส าหรับบรรจวุสัดปุนูเพื่อการเกษตร (โดโล
ไมท์) จ านวน ๑ ชดุ มามอบให้แก่ส านกังาน ภายใน ๓ วนัท าการนบัถดัจากวนัเสนอราคา 

  
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอื
รับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้
รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
(ถ้าม)ี และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติ
บคุคล ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น 



(ถ้าม)ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่น
ที่มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

         
                                         (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้
ยื่นส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแต่
กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่น  ๆ
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบช าระคา่ซือ้เอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ถ้าม)ี 
                                           (๔.๔)   หนงัสอืรับรองผลงาน ตามข้อ ๒.๑๑ 

  
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสาร
สว่นท่ี ๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสาร
สว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจ
และผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตาม
กฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตาม
ข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสาร
สว่นท่ี ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสาร
สว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ



ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ 
ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนั
ตวัตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้
เดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขที่
ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้า
ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสอืเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่
สง่มอบพสัดใุห้ ณ ตามที่ส านกังานพฒันาที่ดินเขต ๔ อบุลราชธานี ก าหนด 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดั
จากวนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย หรือวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งจาก ส านกังาน ให้สง่มอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะของ วสัดปุนูเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) และกระสอบบรรจวุสัดปุนูเพื่อการเกษตร 
(โดโลไมท์) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้ส านกังานจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาลอ็กที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมา
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดทุี่เสนอ จ านวน ปนูโดโลไมท์ 
จ านวน ๒ กิโลกรัม และกระสอบส าหรับบรรจปุนูโดโลไมท์ จ านวน ๑ ชดุ (๒๕ กิโลกรัมตอ่
กระสอบ) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที ่ส านกังาน ก าหนด โดยลงลายมือ
ผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้าม)ี ก ากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จดัสง่หรือ
น ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ในวนัท่ี ........................  ระหวา่ง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ ส านกังานพฒันาที่ดินเขต ๔ อบุลราชธาน ี
                ทัง้นี ้ส านกังานจะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึน้แก่ตวัอยา่งดงักลา่ว 
ตวัอยา่งที่เหลอืหรือไมใ่ช้แล้ว ส านกังานจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซือ้อิเลก็ทรอนิกส ์



                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ........................  ระหวา่ง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ
ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื่น
ข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา 
แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก ่ส านกังาน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ และส านกังาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่ส านกังาน จะ
พิจารณาเห็นวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้มิใช่เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ ส านกังาน 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้า
มี) รวมคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตาม
วนั เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้
นี ้ส านกังานจะพิจารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 



                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส านกังาน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐาน
การยื่นข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่
ส านกังานก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญั
และความแตกตา่งนัน้ไมม่ีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     ส านกังานสงวนสทิธ์ิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมม่กีาร
ผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของส านกังาน 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือส านกังานมีสทิธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ส านกังาน มีสทิธิที่จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา หาก
ข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๕.๖     ส านกังานทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่
รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแต่
จะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ ส านกังาน
เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ส านกังาน จะ
พิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทุี่เช่ือถือได้วา่การยื่นข้อเสนอกระท าการโดย
ไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่



ไมอ่าจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือส านกังาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้
เช่ือได้วา่ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ 
หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ ส านกังาน มีสทิธิที่จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใด  ๆจากส านกังาน 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญาส านกังานอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่
ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ
สอ่วา่กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิง่ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้ส านกังานจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็น
หนงัสอืแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒     ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิง่ของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ หรือส านกังานเห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื ตาม
ข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุน
ข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื กบัส านกังานภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่สิง่ของที่ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ให้ส านกังานยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด
ดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นัน้ช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 

                          (๓)     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
อนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดทุี่ซือ้ซึง่



ส านกังาน ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          ส านกังาน จะจ่ายคา่สิง่ของซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิง่ของ
ได้ครบถ้วนตามสญัญาซือ้ขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื และส านกังาน ได้ตรวจรับมอบสิง่ของไว้
เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้
หรือข้อตกลงซือ้ขายเป็นหนงัสอื ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ
ตอ่วนั 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุน
ข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสอื แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของ
สิง่ของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่   ๓ เดือน    นบัถดัจากวนัท่ี ส านกังาน ได้รับ
มอบสิง่ของ โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับ
แจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการยื่นข้อเสนอและอื่น  ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ตอ่เมื่อส านกังานได้รับอนมุตัิเงินคา่พสัดุ
จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเทา่นัน้ 

                          ๑๐.๒   เมื่อส านกังานได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้
สิง่ของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจาก
ตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้ 
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของที่ซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่
กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของที่ซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้
บรรทกุสิง่ของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออื่น 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ส านกังานได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงซือ้



เป็นหนงัสอืภายในเวลาที่ก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ ส านกังานจะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืค า้ประกนัการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสยีหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการ
จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   ส านกังานสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสอื ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้าม)ี 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความ
ขดัหรือแย้งกนั ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของส านกังาน ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือ
เป็นท่ีสดุ และผู้ยื่นข้อเสนอไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   ส านกังานอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากส านกังานไมไ่ด้ 

                                   (๑)    ส านกังานไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัซือ้หรือที่ได้รับ
จดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจดัซือ้หรือทีไ่ด้รับ
การคดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่
กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
ส านกังาน หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึง่ออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขายต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ส านกังาน สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ที่ก าหนดจะถกูระงบัการ
ยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัส านกังาน ไว้ชัว่คราว 
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