
 

เอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การจ้างจ้างขยายเช้ือผลติภณัฑ์จุลินทรีย์ พด. จํานวน ๕๓๖,๕๐๐ ซอง 
ตามประกาศกรมพฒันาทีด่ิน 
ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
                  กรมพัฒนาทีดิ่น โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  "สํานักงาน"  มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเช้ือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จาํนวน ๕๓๖,๕๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ดังน้ี 
                  ๑. จ้างขยายเช้ือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จํานวน ๑๒๗,๐๐๐ ซอง 
                  ๒. จ้างขยายเช้ือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ ซอง 
                  ๓. จ้างขยายเช้ือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ จํานวน   ๘๐,๐๐๐ ซอง 
                  ๔. จ้างขยายเช้ือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จํานวน   ๗๐,๕๐๐ ซอง 
                  ๕. จ้างขยายเช้ือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน   ๗๙,๐๐๐ ซอง    
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงิน 7,704,750 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 
                  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์  
                      ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
                      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                      ๑.๓ สัญญาจ้างทําของ  
                      ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน  
                            (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
                            (๒) หลักประกันสญัญา  
                      ๑.๕ บทนิยาม  
                            (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                            (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกํ่าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                            (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑  
                            (๒) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒  
  

                 ๒. คณุสมบตัขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ  
                      ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
                      ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                      ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                      ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 



 
                      ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                      ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                      ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                      ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่สํานักงาน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี 
                      ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                      ๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                      ๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
                      ๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                      ๒.๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                      2.14 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างวงเงินไม่น้อยกว่า 
3,852,375.00 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สํานักงานเช่ือถือ   
                     ๒.๑5 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ทีม่ีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที่
เทคนิคด้านจุลนิทรีย์ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้เขี่ยเช้ือจุลินทรย์ี ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์ ตู้บ่มเช้ือจุลินทรีย์ 
หม้อน่ึงความดันไอนํ้าสําหรับฆ่าเช้ือ เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์ มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สําหรับทําเป็น
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
 
                 ๓. หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                      ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑ สว่นที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                (๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรบัรองสําเนาถูกต้อง 
                                     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
 



 
                                (๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอรว่มกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณ ี
                                (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                     (๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                     (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                     (๔.๓) สําเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบชําระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                     ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ครบถว้น 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ   ๑.๖ (๑) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที ่๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
                          ๓.๒ สว่นที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                (๑) ในกรณีทีผู่ย่ื้นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือ มอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ี หาก
ผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                                (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนขอ้เสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที ่๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

                           ๔. การเสนอราคา 
                                ๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่   
              กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง   
              ครบถ้วนพร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคา 
              ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอ  
              ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ี 
              เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา 
              รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา  
              ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                                ๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก วันลงนาม 
              ในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สํานักงาน ให้เริ่มทํางาน  
                                ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจ 
              เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
              อิเล็กทรอนิกส ์
 
 



 
                                ๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 
             ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตาม 
             เวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบัเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ  
             โดยเด็ดขาด 
                               ๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File 
             (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของ 
             เอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งขอ้มูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่สํานักงาน 
             ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                               ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืน 
            ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏ 
            ว่าผูย่ื้นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืน 
            ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว่์าก่อนหรือในขณะที่มีการ 
            พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ 
            คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืน 
            ข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
            เว้นแต่สํานักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าวและได้ใหค้วามร่วมมือ 
            เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสํานักงาน  
                               ๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง 

ไว้ด้วยแล้ว 
                                    (๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด 
                                    (๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                    (๕) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา 
            อิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

               
                  ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
                       ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จํานวน ๓๘๕,๒๓๗.๕๐ บาท  
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 
                       ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ันชําระต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                       ๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                       ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนาํเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ 
 



 
สํานักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่................................ ระหว่างเวลา....................................น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ใหร้ะบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสอืค้ําประกัน 
อิเล็กทรอนิกสฯ์ ดังน้ี 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุช่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว 
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
กําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี สํานักงานจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่สํานักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสดุไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
                 ๖. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณา 
                      ๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี สํานักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา  
                      ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                            กรณใีช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สํานักงาน จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                      ๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนดไว้ในประกาศ 
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคญัและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําใหเ้กิดการได้เปรียบ 
เสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ัน 
                      ๖.๔ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                            (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีผู้รบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกสข์องสํานักงาน 
                            (๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                            (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
                      ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือสํานักงาน มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ 
ไม่รับราคา หรอืไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจรงิดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                      ๖.๖ สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือ 
 
 



 
ว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสยีหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมเีหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  
หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีที่ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน 
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงาน จะให้ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอนัน้ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทาํให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมร่ับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนขอ้เสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสํานักงาน 
                       ๖.๗ ก่อนลงนามในสญัญาสํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ 
ว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรอืมี 
ส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือ 
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 

                 ๗. การทาํสญัญาจ้าง 
                      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  
                      ๗.๑ เงินสด 
                      ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ โดยเป็นเช็คลงวันที่ 
ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                      ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                     ๗.๔ หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                     ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซ่ึงสํานักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                      สํานักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๕ งวด ดังน้ี 
                          งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๗.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จํานวน ๑๒๗,๐๐๐ ซอง ให้แลว้เสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๒.๗๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ ซอง ให้แลว้เสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ จํานวน ๘๐,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
 



 
                          งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จํานวน ๗๐,๕๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย   เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๓๒  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
ส่งมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗  จํานวน ๗๙,๐๐๐ ซอง  ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบรอ้ยตามสัญญา 
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และสํานักงาน ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 
                         ทั้งน้ี จะส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ โดยทุกงวดจะต้องส่งมอบภายใน ๖๐ วัน 
 
                 ๙. อัตราคา่ปรบั 
                      ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี  หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกําหนด ดังน้ี 
                         ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สํานักงาน จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 
                          ๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ๐.๒๐ ของราคาค่าจ้าง 
 

                 ๑๐. การรบัประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                        ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓   แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า   ๓ เดือน   นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 

                 ๑๑. ข้อสงวนสทิธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                         ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ สํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่าน้ัน  
                         ๑๑.๒ เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                                   (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  
๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓) ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึง่สํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ   ค้ํา
ประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 
                          ๑๑.๔ สํานักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้
ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สดุ และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๑.๖ สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสํานักงานไม่ได้ 
                                   (๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทํา
การจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 
                                   (๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓) การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงาน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

                 ๑๒. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 
                        ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

                 ๑๓. การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 
                        สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ
ทําสัญญากับสาํนักงาน ไว้ช่ัวคราว 
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