
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

ประกวดราคาซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท�) จํานวน ๒,๐๒๕ ตัน ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
(e-bidding) 

ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ 
ลงวันท่ี        พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
                  กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า "สํานักงาน" มีความประสงค#จะ
ประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ตามรายการ ดังนี้ 

  
 ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท#) 
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) 

จํานวน ๒,๐๒๕  ตัน 

 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต&องเป6นของแท& ของใหม� ไม�เคยใช&งานมาก�อน ไม�เป6นของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีจะใช&งานได&ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ฉบับนี้ โดยมี
ข&อแนะนํา และข&อกําหนด ดังต�อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว&ในระบบการจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู&เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป6นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว&ในระบบจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 
                          ๑.๗     คุณสมบัติผู&เสนอราคา 
                                    คุณสมบัติเพ่ิมเติม.pdf 
                          ๑.๘     พ้ืนท่ีส�งมอบปูน น�าน 
                                    น�าน.pdf 
                          ๑.๙     พ้ืนท่ีส�งมอบปูน แพร� 
                                    แพร�.pdf 
                          ๑.๑๐     พ้ืนท่ีส�งมอบปูน พะเยา 
                                    พะเยา.pdf 



                          ๑.๑๑     พ้ืนท่ีส�งมอบปูน เชียงราย 
                                    เชียงราย.pdf 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม�เป6นบุคคลล&มละลาย 
                          ๒.๓    ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม�เป6นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข&อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว&
ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม�เป6นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว&ในบัญชีรายชื่อผู&ท้ิงงานและได&แจ&งเวียนชื่อให&เป6นผู&ท้ิงงาน
ของหน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู&ท้ิงงานเป6นหุ&นส�วน
ผู&จัดการ กรรมการผู&จัดการ ผู&บริหาร ผู&มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด&วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต&องห&ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ&างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    ผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ดังกล�าว 
                          ๒.๘    ผู&เสนอราคาต&องไม�เป6นผู&มีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู&เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข&ายื่นข&อเสนอ
ให&แก� ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือไม�เป6นผู&กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เป6นธรรม ตามข&อ ๑.๕ 
                          ๒.๙    ผู&เสนอราคาต&องไม�เป6นผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย
เว&นแต�รัฐบาลของผู&เสนอราคาได&มีคําสั่งให&สละเอกสิทธิ์และความคุ&มกันเช�นว�านั้น 
                          ๒.๑๐    ไม�เป6นผู&ท่ีไม�ผ�านเกณฑ#การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังกําหนด 
                          ๒.๑๑    ผู&เสนอราคาต&องไม�อยู�ในฐานะเป6นผู&ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ�ายไม�ถูกต&องครบถ&วนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผู&เสนอราคาต&องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#(e-
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓    ผู&เสนอราคาซ่ึงได&รับคัดเลือกเป6นคู�สัญญาต&องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคารเว&นแต�
การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป6นเงินสดก็ได&ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
                          ๒.๑๔    ผู&เสนอราคาต&องไม�เป6นผู&ท่ีถูกประเมินสิทธิผู&เสนอราคาในสถานะท่ีห&ามเข&าเสนอราคา
และห&ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                          ๒.๑๕    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข&าเป6นคู�สัญญาต&องไม�อยู�ในฐานะเป6นผู&ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต&องครบถ&วนในสาระสําคัญ 
                          ๒.๑๖    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข&าเป6นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงได&ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ&างด&วยระบบอิเล็กทรอนิกส# (e-Government Procurement : e-GP) ต&องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส# ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต#ศูนย#ข&อมูลจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐ 
                          ๒.๑๗    คู�สัญญาต&องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว&นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�า 
ไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป6นเงินสดก็ได& 
 



                          ๒.๑๘     ตามเอกสารแนบท&ายเพ่ิมเติม 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
                         ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ&าง
ภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# โดยแยกเป6น ๒ ส�วน คือ 
                          ๓.๑    สCวนท่ี ๑ อยCางน�อยต�องมีเอกสารดังตCอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห&างหุ&นส�วนสามัญหรือห&างหุ&นส�วนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ&นส�วนผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห#สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) และบัญชีผู&ถือหุ&นราย
ใหญ� (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลให&ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&นั้น สําเนาข&อตกลงท่ีแสดงถึงการเข&าเป6นหุ&นส�วน (ถ&ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู&เป6นหุ&นส�วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู&เป6นหุ&นส�วนท่ีมิได&ถือสัญชาติไทย พร&อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต&อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นผู&เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป6นผู&ร�วมค&า ให&ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข&าร�วมค&า และเอกสารตามท่ีระบุไว&ใน (๑) หรือ (๒) ของผู&ร�วมค&า แล&วแต�กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย# 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๑) โดยไม�ต&องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สCวนท่ี ๒ อยCางน�อยต�องมีเอกสารดังตCอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู&เสนอราคามอบอํานาจให&บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให&แนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปcตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู&มอบอํานาจและผู&รับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผู&รับมอบอํานาจเป6นบุคคลธรรมดาต&องเป6นผู&ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล&วเท�านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข&อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๒) โดยไม�ต&องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู&เสนอราคาต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส#ตามท่ีกําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#นี้ โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต&องกรอก
ข&อความให&ถูกต&องครบถ&วน พร&อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตอนของผู&เสนอราคา โดยไม�ต&องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   (๑)    ผู&เสนอราคาต&องจัดทําเอกสารสําหรับใช&ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล#เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ&วน 



ถูกต&อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แล&วจึงส�งข&อมูล (Upload) เพ่ือเป6นการเสนอ
ราคาให&แก�หน�วยงานของรัฐผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# 
                                   (๒)    ให&ผู&เสนอราคานําข&อมูล PDF File ท่ีได&จัดเตรียมไว&ตาม 4.1 มาดําเนินการบันทึก
และส�งข&อมูล (Upload) เพ่ือเป6นการเสนอราคาให&แก�หน�วยงานของรัฐผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส# ภายในวัน และเวลาท่ีประกาศกําหนด โดยผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ&วน 
ถูกต&อง ในการบันทึกและส�งข&อมูล (Upload) ของตนก�อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา 
                          ๔.๒     ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอราคาเป6นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว&ท&ายใบเสนอราคาให&ถูกต&อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบียน และค�าใช&จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส�ง
มอบพัสดุให& ณ สถานีพัฒนาท่ีดินน�าน แพร� พะเยา และเชียงราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท&ายเพ่ิมเติม) 
                                   ราคาท่ีเสนอ จะต&องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น&อยกว�า ๖๐ วัน นับแต�วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู&เสนอราคาต&องรับผิดชอบราคาท่ีตนได&เสนอไว& และจะถอนการเสนอราคามิได& 
                          ๔.๓     ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุ ไม�เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซ้ือขาย 
                          ๔.๔     ผู&เสนอราคาจะต&องส�งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท#) ไปพร&อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้สํานักงานจะยึดไว&เป6นเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     ผู&เสนอราคาจะต&องส�งตัวอย�างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม โดยลงลายมือผู&เสนอ
ราคาพร&อมประทับตรา (ถ&ามี) กํากับในเอกสารด&วย พร&อมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดส�งหรือนํามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารส�วนท่ี ๒ เพ่ือใช&ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ........................  ระหว�าง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ น�าน เลขท่ี ๙๕ หมู� ๑๑ ตําบลดู�ใต& 
อําเภอเมือง จังหวัดน�าน 
                ท้ังนี้ สํานักงานจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก�ตัวอย�างดังกล�าว ตัวอย�างท่ีเหลือ
หรือไม�ใช&แล&ว สํานักงานจะคืนให&แก�ผู&เสนอราคา 
                          ๔.๖     ก�อนการเสนอราคา ผู&เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให&ถ่ีถ&วนและเข&าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นข&อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# 
                          ๔.๗     ผู&เสนอราคาจะต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส# ในวันท่ี ........................  ระหว�างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          เม่ือพ&นกําหนดเวลายื่นข&อเสนอและเสนอราคาแล&ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข&อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู&เสนอราคาต&องจัดทําเอกสารสําหรับใช&ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล#เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ&วน 
ถูกต&อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แล&วจึงส�งข&อมูล (Upload) เพ่ือเป6นการเสนอ
ราคาให&แก�หน�วยงานของรัฐผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู&เสนอราคาแต�ละรายว�า เป6นผู&เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู&เสนอราคารายอ่ืน ตามข&อ ๑.๕ (๑)  
 



หากปรากฏว�าผู&เสนอราคารายใดเป6นผู&เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู&เสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู&ยื่นข&อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกันนั้นออกจากการเป6นผู&เสนอราคา 
                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ก�อนหรือ ในขณะท่ีมี
การพิจารณาข&อเสนอว�า มีผู&เสนอราคารายใดกระทําการอันเป6นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป6นธรรมตามข&อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป6นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป6นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคารายนั้นออกจากการเป6นผู&เสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคาดังกล�าว
เป6นผู&ท้ิงงาน เว&นแต�คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะวินิจฉัยได&ว�าผู&เสนอราคารายนั้นเป6น
ผู&ท่ีให&ความร�วมมือเป6นประโยชน#ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได&เป6นผู&ริเริ่มให&มีการกระทําดังกล�าว 
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส# หน�วยงานของรัฐตรวจสอบพบว�าผู&เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาหรือผู&เสนอราคารายใดราย
หนึ่งกระทําการอันเป6นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป6นธรรมตามข&อ 1.6 (2) หน�วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ
การเป6นผู&ชนะการเสนอราคาโดยไม�เรียกผู&เสนอราคาเข&ามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผู&เสนอราคาท่ีกระทําการอัน
เป6นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป6นธรรมเป6นผู&ท้ิงงานได& 
                          ๔.๘     ผู&เสนอราคาจะต&องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว&ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต&องเป6นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ&ามี) รวม
ค�าใช&จ�ายท้ังปวงไว&ด&วยแล&ว 
                                   (๓)    ผู&เสนอราคาจะต&องลงทะเบียนเพ่ือเข&าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด 
                                   (๔)    ผู&เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล&วไม�ได& 
                                   (๕)    ผู&เสนอราคาต&องศึกษาและทําความเข&าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด&วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว&ในเว็บไซต# www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ�และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข&อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ครั้งนี้ สํานักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช&หลักเกณฑ# ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๒     หากผู&เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต&องตามข&อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข&อเสนอ
ไม�ถูกต&อง หรือไม�ครบถ&วนตามข&อ ๓ หรือยื่นข&อเสนอไม�ถูกต&องตามข&อ ๔ แล&ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะไม�รับพิจารณาราคาของผู&เสนอราคารายนั้น เว&นแต�เป6นข&อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน&อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ในส�วนท่ีมิใช�
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป6นประโยชน#ต�อสํานักงานเท�านั้น 
                          ๕.๓     สํานักงานสงวนสิทธิไม�พิจารณาข&อเสนอของผู&เสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณี
ดังต�อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม�ปรากฏชื่อผู&เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู&รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส# หรือบัญชีรายชื่อผู&ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส#ของสํานักงาน 
                                   (๒)    ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส#อย�างหนึ่งอย�างใด หรือ
ท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส# 
 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส#ท่ีเป6นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให&เกิดความได&เปรียบเสียเปรียบแก�ผู&เสนอราคารายอ่ืน 
                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือสํานักงานมีสิทธิให&ผู&เสนอราคาชี้แจงข&อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข&อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข&องกับผู&เสนอราคาได& สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม�รับข&อเสนอ ไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หาก
ข&อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต&อง 
                          ๕.๕     สํานักงานทรงไว&ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมด ก็ได& และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได& สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน#ของทางราชการ
เป6นสําคัญ และให&ถือว�าการตัดสินของ สํานักงานเป6นเด็ดขาด ผู&เสนอราคาจะเรียกร&อง ค�าเสียหายใดๆ มิได& รวมท้ัง
สํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#และลงโทษผู&เสนอราคาเป6นผู&ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเป6นผู&เสนอ
ราคาท่ีได&รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได&ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอ
เอกสารอันเป6นเท็จ หรือใช&ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข&อเสนอแทน เป6นต&น 
                               ในกรณีท่ีผู&เสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได&ว�าไม�อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ได& คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
หรือหน�วยงานของรัฐจะให&ผู&เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให&เชื่อได&ว�า ผู&เสนอราคาสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส#ให&เสร็จสมบูรณ# หากคําชี้แจงไม�เป6นท่ีรับฟnงได& หน�วยงานของรัฐมีสิทธิท่ีจะ
ไม�รับข&อเสนอหรือไม�รับราคาของผู&เสนอราคารายนั้น ท้ังนี้ ผู&เสนอราคาดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร&องค�าใช&จ�ายหรือ
ค�าเสียหายใดๆ จากหน�วยงานของรัฐ 
                          ๕.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข&อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข&อเสนอว�า ผู&เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได&รับการคัดเลือกเป6นผู&เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู&เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส# หรือเป6นผู&เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป6นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป6นธรรม ตามข&อ 
๑.๕ สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู&เสนอราคาท่ีได&รับคัดเลือกรายดังกล�าวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษ
ผู&เสนอราคารายนั้นเป6นผู&ท้ิงงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได&
ดําเนินการไปแล&วจะเป6นประโยชน#แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล�าวได& 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# สามารถส�งมอบสิ่งของได&ครบถ&วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต�วันท่ีทําข&อตกลงซ้ือ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข&อตกลงเป6นหนังสือ แทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข&อ ๑.๓ ก็ได& 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ไม�สามารถส�งมอบสิ่งของได&ครบถ&วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว�าไม�สมควรจัดทําข&อตกลงเป6นหนังสือ ตามข&อ ๖.๑ ผู&ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะต&องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข&อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได&รับแจ&งและจะต&องวางหลักประกันสัญญาเป6นจํานวนเงินเท�ากับร&อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส#ได&ให&สํานักงานยึดถือไว&ในขณะทําสัญญา โดยใช&หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
 



                          (๒)     เช็คหรือดราฟท#ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให&แก�สํานักงาน โดยเป6นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
ก�อนหน&านั้น ไม�เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย#ท่ีได&รับอนุญาตให&ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย#และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให& โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู&ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส# (ผู&ขาย) พ&นจากข&อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล&ว 
                 ๗.    อัตราคCาปรับ 
                          ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท&ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#นี้ ให&คิดในอัตรา
ร&อยละ ๐.๒๐ ต�อวัน 
                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพรCอง 
                          ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ซ่ึงได&ทําข&อตกลงเป6นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย ตาม
แบบดังระบุในข&อ ๑.๓ แล&วแต�กรณี จะต&องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม�น&อยกว�า   ๖ เดือน    นับถัดจากวันท่ีผู&ซ้ือรับมอบ โดยผู&ขายต&องรีบจัดการซ�อมแซมแก&ไขให&ใช&การได&ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได&รับแจ&งความชํารุดบกพร�อง 
                 ๙.    ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                          ๙.๑   เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได&มาจากเงินงบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได& ต�อเม่ือสํานักงานได&รับอนุมัติเงินค�าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๑ แล&วเท�านั้น 
                          ๙.๒   เม่ือสํานักงานได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใดให&เป6นผู&ขาย และได&ตกลงซ้ือสิ่งของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#แล&ว ถ&าผู&ขายจะต&องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข&ามาจากต�างประเทศและของนั้นต&อง
นําเข&ามาโดยทางเรือในเส&นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให&บริการรับขนได&ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู&เสนอราคาซ่ึงเป6นผู&ขาย จะต&องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด&วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ&งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวเข&ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ&าท�า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู&ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว&นแต�เป6นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออ่ืนได& 
                                   (๒)    จัดการให&สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับ
เรือไทย จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว&นแต�จะได&รับอนุญาตจากกรมเจ&าท�า ให&บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต&องได&รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป6นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู&ขายจะต&องรับผิดตามกฎหมายว�าด&วย การ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๙.๓   ผู&เสนอราคาซ่ึงสํานักงานได&คัดเลือกแล&ว ไม�ไปทําสัญญา หรือข&อตกลงภายในเวลาท่ี  
ทางราชการกําหนด ดังระบุไว&ในข&อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข&อเสนอหรือเรียกร&องจากผู&ออกหนังสือ 



คํ้าประกันการยื่นข&อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความเสียหายอ่ืน (ถ&ามี) รวมท้ังจะพิจารณา ให&เป6น 
ผู&ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔   สํานักงานสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก&ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข&อกําหนดในแบบสัญญาให&เป6นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ&ามี)  
  
                          ๑๑.๕   หน�วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ&างในกรณีต�อไปนี้ได& โดยท่ีผู&เสนอ
ราคาจะเรียกร&องค�าเสียหายใดๆ จากหน�วยงานของรัฐไม�ได& 
  
                                   (๑)    หน�วยงานของรัฐไม�ได&รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช&ในการจัดซ้ือจัดจ&าง
หรือเงินงบประมาณท่ีได&รับจัดสรรไม�เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจ&างนั้นต�อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข&าลักษณะผู&ยื่นข&อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจ&างหรือท่ีได&รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน#ร�วมกัน หรือมีส�วนได&เสียกับผู&ยื่นข&อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป6นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู&ยื่นข&อเสนอรายอ่ืนหรือเจ&าหน&าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือจัดจ&างต�อไปอาจก�อให&เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐหรือ
กระทบต�อประโยชน#สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑.๒    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
                             หน�วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล&วเสร็จตามสัญญาของผู&เสนอราคาท่ีได&รับการ
คัดเลือกให&เป6นผู&รับจ&างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู&ประกอบการท้ังนี้ หากผู&เสนอราคาท่ีได&รับการ
คัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ#ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข&อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว&ชั่วคราว 
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