
( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพฒันาทดีนิเขต ๗

เรือง ประกวดราคาจ้างขยายเชือสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ พด.๒ พด.๓ พด.๖ และ พด.๗ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สํานกังานพฒันาทีดนิเขต ๗ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างขยายเชือสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ 
พด.๒ พด.๓ พด.๖ และ พด.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครังนีเป็นเงินทงัสนิ ๖,๗๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืนหกพนับาทถ้วน)

ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ
๔. ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชวัคราว

เนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๕. ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ ทิงงานของหนว่ย
งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถงึนิติบคุคลทีผู้ ทิงงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย

๖. มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๗. เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่สํานกังานพฒันา

ทีดินเขต ๗ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี

๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ ยืนข้อ
เสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเช่นวา่นนั

๑๐. ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที 
๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตงัแตว่นัทีประกาศจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวนัและเวลาราชการ



สําเนาถกูต้อง

ศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ
(นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ)

นกัวิชาการเกษตร
ประกาศขนึเว็บวนัที ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
โดย นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ นกัวิชาการเกษตร
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที E๓/๒๕๖๓

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมา
ยงั สํานกังานพฒันาทีดนิเขต ๗ ผา่นทางอีเมล์ r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th หรือช่องทางตามทีกรม
บญัชีกลางกําหนดภายในวนัที ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ โดยสํานกังานพฒันาทีดนิเขต ๗จะชีแจงรายละเอียดดงั
กลา่วผา่นทางเว็บไซต์ http://r07.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนั
ที ๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วนัที ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ประศาสน์ สทุธารักษ์
(นายประศาสน์ สทุธารักษ์)

ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗
ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมพฒันาทีดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ๑ และเอกสารสว่นที 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงัแตว่นัทีขอรับเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 



( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี E๓/๒๕๖๓
การจ้างขยายเชือสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ พด.๒ พด.๓ พด.๖ และ พด.๗

ตามประกาศ สาํนักงานพัฒนาทดีนิเขต ๗
ลงวันท ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

สํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗ ซงึตอ่ไปนีเรียกวา่ "สํานกังาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ขยายเชือสารเร่งซปุเปอร์ พด.๑ พด.๒ พด.๓ พด.๖ และ พด.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
ณ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาจ้างทวัไป
๑.๔ แบบหนงัสือคําประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ ทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ๒

๑.๗ แบบกลอ่ง และแบบซอง
๑.๘ คณุลกัษณะเฉพาะ พด.๑
๑.๙ คณุลกัษณะเฉพาะ พด.๒
๑.๑๐ คณุลกัษณะเฉพาะ พด.๓
๑.๑๑ คณุลกัษณะเฉพาะ พด.๖
๑.๑๒ คณุลกัษณะเฉพาะ พด.๗

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้

ชวัคราว เนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง



๒.๕ ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิตบิคุคลทีผู้ ทิงงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่สํานกังาน

ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี

๒.๙ ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเช่นวา่นนั

๒.๑๐ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๓.    หลักฐานการยืนข้อเสนอ
ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใชนิ่ติบคุคล ให้ยืนสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นนั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นทีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทงัรับรอง
สําเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ยืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยืนสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี
                                   (๔)    เอกสารเพิมเติมอืนๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมลูคา่เพิม
                                           (๔.๓)   สําเนาทะเบียนบ้าน
                                           (๔.๔)   สําเนาบตัรประชาชน



                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ๑ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
                                   (๑)    ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอืนกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซงึตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทงันี 
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ทีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นนั
                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นที ๒ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี โดยไมมี่เงือนไขใดๆ ทงัสนิ และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทงัหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยืนข้อเสนอโดย
ไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงือนไขทีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทงันี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทงัสนิซงึรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม ภาษีอากรอืน และคา่ใช้จา่ยอืนๆ ทงัปวงไว้แล้ว

ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตงัแตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ ยืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนั
ลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัทีได้รับหนงัสือแจ้งจาก สํานกังาน ให้เริมทํางาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนเสนอราคาตามเงือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์



๔.๕ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยืนข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่สํานกังานผา่นทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผู้ ยืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนันนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ และสํานกังานจะพิจารณาลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอดงักลา่ว
เป็นผู้ ทิงงาน เว้นแตสํ่านกังานจะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัมิใช่เป็นผู้ ริเริมให้มีการกระทําดงักลา่วและได้
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของสํานกังาน

๔.๘ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี
                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงือนไขทีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมลูคา่เพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จ่ายทงัปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ยืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางทีแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ ยืนข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนงึอยา่งใดดงัตอ่ไปนี จํานวน ๓๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สาม
แสนสามหมืนแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซน็สงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์
นนัชําระตอ่เจ้าหน้าทีในวนัทียืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

๕.๒ หนงัสือคําประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด



๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา
ประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสงัจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํา
ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้สํานกังานตรวจสอบความถกูต้องในวนัที๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ระหวา่ง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

กรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอทียืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคําประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบชืุอผู้ ยืนข้อเสนอในหนงัสือคําประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี
                          (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่ให้ระบชืุอกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น
ผู้ ยืนข้อเสนอ
                          (๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่ให้ระบชืุอผู้ เข้าร่วมค้ารายทีสญัญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายืนข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ

ทงันี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี สํานกังานจะคืนให้ผู้ ยืนข้อเสนอหรือผู้ คําประกนัภายใน ๑๕ 
วนั นบัถดัจากวนัทีสํานกังานได้พิจารณาเหน็ชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
ผู้ ยืนข้อเสนอรายทีคดัเลือกไว้ซงึเสนอราคาตําสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมือได้ทํา
สญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ ยืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี สํานกังานจะ
พิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ สํานกังาน จะพิจารณาจาก 

ราคารวม
๖.๓ หากผู้ ยืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลกัฐานการยืนข้อ

เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั เว้นแต ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตา่งไปจากเงือนไขทีสํานกังานกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นทีมิใชส่าระ
สําคญัและความแตกตา่งนนัไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็นการผิด
พลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั



๖.๔ สํานกังานสงวนสิทธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ยืนข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี
                                   (๑)    ไมป่รากฏชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการ
จดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังาน
                                   (๒)    ไมก่รอกชือผู้ ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน 

๖.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือสํานกังาน มีสทิธิให้ผู้ ยืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพิมเติมได้ 
สํานกังานมีสทิธิทีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือ
ไมถ่กูต้อง

๖.๖ สํานกังานทรงไว้ซงึสทิธิทีจะไมรั่บราคาตําสดุ หรือราคาหนงึราคาใด หรือราคาทีเสนอทงั
หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนงึรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของสํานกังานเป็นเดด็ขาด ผู้ ยืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่
เสียหายใดๆ มิได้ รวมทงัสํานกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอ
เป็นผู้ ทิงงาน ไมว่า่จะเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุเชือถือได้วา่การยืนข้อ
เสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมายืนข้อ
เสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสดุ เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
สํานกังาน จะให้ผู้ ยืนข้อเสนอนนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผู้ ยืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแจงไมเ่ป็นทีรับฟังได้ สํานกังาน มีสิทธิทีจะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั ทงันี ผู้ ยืนข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสีย
หายใดๆ จากสํานกังาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสญัญาสํานกังาน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
หากปรากฏวา่มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รับการคดัเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา

๗.     การทาํสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัสํานกังาน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั
สญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างทีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้สํานกังานยดึถือไว้ใน
ขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนงึอยา่งใดดงัตอ่ไปนี 

๗.๑ เงินสด



๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสงัจ่ายให้แก่สํานกังาน โดยเป็นเช็คลงวนัทีทีทําสญัญา หรือ
ก่อนหน้านนั ไมเ่กิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ

๗.๓ หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคําประกนั ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคําประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบญัชีกลางกําหนด

๗.๔ หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา
ประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว
หลกัประกนันีจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย ตามอตัราสว่นของงานจ้างซงึสํานกังาน ได้รับมอบไว้

แล้ว
๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

สํานกังานจะจา่ยคา่จ้างซงึได้รวมภาษีมลูคา่เพิม ตลอดจนภาษีอืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทงัปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๕ งวด ดงันี

งวดที ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๓.๗๓ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน สง่มอบ
สารเร่งซปุเปอร์ พด.๑ จํานวน ๑๑๒,๐๐๐ ซอง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซงึต้อง
ผา่นการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานทีกรมพฒันาทีดินกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดที ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๕.๘๕ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน สง่มอบ
สารเร่งซปุเปอร์ พด.๒ จํานวน ๑๒๒,๐๐๐ ซอง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซงึต้อง
ผา่นการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานทีกรมพฒันาทีดินกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดที ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๘.๒๒ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน สง่มอบ
สารเร่งซปุเปอร์ พด.๓ จํานวน ๘๖,๐๐๐ ซอง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซงึต้องผา่น
การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานทีกรมพฒันาทีดินกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดที ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๗.๘ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน สง่มอบสาร
เร่งซปุเปอร์ พด.๖ จํานวน ๘๔,๐๐๐ ซอง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซงึต้องผา่นการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานทีกรมพฒันาทีดินกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๔.๔ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานทงัหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ และสํานกังาน ได้
ตรวจรับมอบงานจ้าง

๙.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี
๙.๑ กรณีทีผู้ รับจ้างนํางานทีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อืนทําอีกทอดหนึงโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก

สํานกังาน จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนนั



๙.๒ กรณีทีผู้ รับจ้างปฏิบติัผิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนั
ในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จ้าง

๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซงึได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ 

ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขนึภายในระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ ๖ เดือน นบัถดัจากวนัทีสํานกังานได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั
เดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืน ๆ
๑๑.๑ เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมือ สํานกังานได้รับอนมุติัเงินคา่จ้างจากเงินงบ
ประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเทา่นนั 

๑๑.๒ เมือสํานกังานได้คดัเลือกผู้ ยืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสงัหรือนําสงิของมาเพืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่ง
ประเทศ และของนนัต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยืนข้อเสนอซงึเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี
                                   (๑)    แจ้งการสงัหรือนําสงิของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตงัแตว่นัทีผู้ รับจ้างสงัหรือซือของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืนได้
                                   (๒)    จดัการให้สิงของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสงิของนนั โดยเรืออืนทีมิใช่
เรือไทย ซงึจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนนัก่อนบรรทกุของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน
                                   (๓)    ในกรณีทีไมป่ฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ ยืนข้อเสนอซงึสํานกังานได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที
ทางราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ สํานกังานจะริบหลกัประกนัการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือ
คําประกนัการยืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทงัจะพิจารณาให้
เป็นผู้ ทิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑.๔ สํานกังานสงวนสทิธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของสํานกังาน คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นทีสดุ และผู้ ยืนข้อเสนอไมมี่
สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิมเติม

๑๑.๖ สํานกังาน อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีได้ โดยทีผู้ ยืนข้อเสนอจะเรียก
ร้องคา่เสียหายใดๆ จากสํานกังานไมไ่ด้



                                   (๑)    ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินทีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอทีจะทํา
การจดัจ้างครังนีตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการจดัจ้างหรือทีได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครังนีตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานกังาน หรือกระทบ
ตอ่ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซงึออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๒.    การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓.    การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู้ประกอบการ

สํานกังาน สามารถนําผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดั
เลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ

ทงันี หากผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ทีกําหนดจะถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือ
ทําสญัญากบัสํานกังาน ไว้ชวัคราว

สํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
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