
ร่างขอบเขตของงาน (Term  of  reference: TOR) 
ประกวดราคาวัสดุประเภทอาหารส าหรับผู้รับการสงเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. ความเป็นมา 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  สังกัดกองคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มีภารกิจให้การอุปการะเลี้ยง
ดูเด็กพิการในสถานคุ้มครอง ฯ ที่มีสภาพความพิการทางร่างกาย อายุ  ๗ – ๑๘  ปี  จ านวน  ๔๒๐  คน  
ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย  ได้แก่  การท าบัตรประจ าตัวประชาชน  การท าบัตรประจ าตัว
คนพิการ  การท าบัตรประกันสุขภาพ  การส่งให้ได้รับศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ การฟ้ืนฟูรักษาทางการ
แพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
สถานคุ้มครอง ฯ มีหน้าที่จัดหาวัสดุประเภทอาหารส าหรับการประกอบอาหาร 

ให้ผู้รับการสงเคราะห์วันละ  ๓  ม้ือ  ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  
ในระยะเวลา  ๑  ปี  (๓๖๕ วัน)  ให้ผู้รับการสงเคราะห์ ได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ  โดยมี 
นักโภชนาการคอยก ากับดูแลเรื่องการประกอบอาหารของงานสูทกรรม  การได้รับสารอาหารครบถ้วนท าให้
ผู้รับการสงเคราะห์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจติใจที่ดีขึ้น  ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  

และเคยเป็นคู่สัญญาในการขายวัสดุประเภทอาหารกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในวงเงินสัญญาเดียว ไม่
น้อยกว่า  ๔,๒๑๕,๗๕๐ บาท  (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  หรือร้อยละ  ๕๐  
ของวงเงินที่ประกวดราคา 

๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของ ทางราชการ   

๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่าง เป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  

๓.๖  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือของกรม 
๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้า เป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 
 

/๓.๘  บุคคล… 



(๒) 
 

๓.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้า เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนิน การ
จัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ   

๓.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซ่ึง มี
มูลค่า ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ผู้เสนอราคา/คู่สัญญาที่ได้รับการคัดเลือก  และหากมีการท าสัญญาซ่ึงมีมูลค่า ต้ังแ ต่  
๒,๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปกับกรม  ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท  คู่สัญญาสามารถรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  และให้คู่สัญญา
ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่า ยของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) 

ผู้ เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเง่ือนไขตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด  
ที่ ปช ๐๐๒๘/ว ๐๐๐๙  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
วัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์  ๓๗๔  รายการ  ประกอบด้วยรายการ

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุประเภทอาหาร  ๑๒  ประเภท ดังนี้ 
๑.  ประเภทเนื้อสัตว์ จ านวน    ๖๖  รายการ 
๒.  ประเภทอาหารส าเร็จรูป จ านวน    ๒๔  รายการ 
๓.  ประเภทไข่ จ านวน      ๔  รายการ 
๔.  ประเภทผัก จ านวน    ๘๑  รายการ 
๕.  ประเภทของหมักดอง จ านวน    ๒๒  รายการ 
๖.  ประเภทอาหารแห้ง จ านวน    ๒๓  รายการ 
๗.  ประเภทอาหารแป้ง จ านวน    ๑๙  รายการ 
๘.  ประเภทถั่วต่าง ๆ จ านวน    ๑๓  รายการ 
๙.  ประเภทเครื่องปรุง จ านวน    ๕๖  รายการ 
๑๐.ประเภทของหวาน จ านวน    ๒๙  รายการ 
๑๑.ประเภทผลไม้ จ านวน    ๓๓  รายการ 
๑๒.ประเภทข้าวสาร จ านวน      ๔  รายการ 
   รวมสุทธิ   ๓๗๔  รายการ 

๕. สถานท่ีส่งมอบของ 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  เลขที่ ๗๘/๕  

หมู่ที่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด  ๑  ถนนติวานนท  ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดหวัดนนทบุรี 
 
 

/๖. การท าสัญญา... 



(๓) 
 

๖. การท าสัญญา 
เป็นการท าสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 พิจารณาจากการเสนอราคากลางต่อหน่วยและราคารวมต่ าสุด ให้เป็นผู้ชนะการ

เสนอราคา  โดยก าหนดให้การเสนอราคาวัสดุประเภทอาหารต่อหน่วย (แต่ละรายการ) ต้องไม่มากเกินกว่า
ราคากลางต่อหน่วยที่ก าหนด และราคาเสนอต่ าสุดต่อหน่วย (แต่ละรายการ) ซ่ึงผู้เสนอราคาสามารถจัดส่ง
วัสดุได้จริงและมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ก าหนด  โดยผู้เสนอราคาต้องท าหนังสือยืนยันการจัดส่ งวั สดุ
ตามที่เสนอราคาได้จริงไว้เป็นหลักฐานให้หน่วยงานจัดท ารายงานให้ สตง. 
 

๘. ระยะเวลาด าเนินการและการส่งมอบ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเม่ือลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ า กัด

ปริมาณเรียบร้อยแล้ว  คู่สัญญาจะต้องส่งมอบสิ่งของตามสัญญานับต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ตามปริมาณ  สถานที่  และวันเวลาที่ก าหนดไว้ในใบสั่งซ้ือแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาเม่ือจ าเป็นต้องใช้บริการขนส่งพร้อมทั้งการบรรจุหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผู กให้
เรียบร้อย   

ทั้งนี้  กรมจะออกใบสั่งซ้ือมอบให้แก่คู่สัญญาล่วงหน้าก่อนครบก าหนดเวลาส่ งมอบ
ตามใบสั่งซ้ือไม่น้อยกว่า  ๒  วัน 
 

๙. วงเงินในการจัดหา 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๑  ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมา ณ

ตามอัตราราคางานต่อหน่วย  อัตราค่าใช้จ่ายความจ าเป็นพ้ืนฐานต่อคนต่อปีของผู้รับการสงเคราะห์  
ค่าอาหารเด็กพิการต่อหัววันละ  ๓  ม้ือ  เป็นเงิน  ๕๗  บาท  (ห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)  ซ่ึงสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  มีเด็กพิการในความอุปการะจ านวน  ๔๒๐  คน  คิดเป็น
ราคาวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ของสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  เป็นจ านวนเงิน  ๘,๗๓๘,๑๐๐ บาท  (แปดล้านเจ็ดแสนสาม
หม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  หกัค่าวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้มเป็นจ านวนเงิน  ๓๐๓,๖๐๐  บาท  (สาม
แสนสามหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณในการจัดซ้ือวะสดุประเภ ทอาหารเป็นจ านวนเ งิน  
๘,๔๓๑,๕๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding) โดยแบ่งเป็นงวดการเบิกจ่ายเป็ น  
๒๔  งวด ๆ ละ  ๑๕  วัน 

 
 
 
 

 
 
 

/หมายเหตุ... 



(๔) 
 

หมายเหตุ 
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับร่างขอบเขต

ของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  ส่งไปที่สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี   เลขที่  ๗๘/๕  หมู่ที่  ๑  ซอยติวานนท์ปากเกร็ด  ๑   
ถนนติวานนท  ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐  โทร. ๐-๒๕๘๓-๗๙๙๙  
E-mail : nontapum@nontapum.com  โดยระบุชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้  เพ่ือ
จะน าข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป 
 

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 
 

 
(ลงนาม)    ประธานกรรมการ 

                        (นายผคม  ลิมปิพิพัฒน์) 
                      ต าแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

 
 

 (ลงนาม)     กรรมการ 
                         (นางสาวทัศนีย์  จันทะสม) 

                         ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

 
(ลงนาม)     กรรมการ 

                           (นางสาววิภาวรรณ  กลิ่นเจริญ) 
                         ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 



 
(ร่างประกาศ) 

 
 

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารส าหรับผู้รับการสงเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ  ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
บ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๑  ตามรายการต่อไปนี้ 

๑.  ประเภทเนื้อสัตว์ จ านวน    ๖๖  รายการ 
๒.  ประเภทอาหารส าเร็จรูป จ านวน    ๒๔  รายการ 
๓.  ประเภทไข่ จ านวน      ๔  รายการ 
๔.  ประเภทผัก จ านวน    ๘๑  รายการ 
๕.  ประเภทของหมักดอง จ านวน    ๒๒  รายการ 
๖.  ประเภทอาหารแห้ง จ านวน    ๒๓  รายการ 
๗.  ประเภทอาหารแป้ง  จ านวน    ๑๙  รายการ 
๘.  ประเภทถั่วต่าง ๆ จ านวน    ๑๓  รายการ 
๙.  ประเภทเครื่องปรุง จ านวน    ๕๖  รายการ 
๑๐.ประเภทของหวาน จ านวน    ๒๙  รายการ 
๑๑.ประเภทผลไม้ จ านวน    ๓๓  รายการ 
๑๒.ประเภทข้าวสาร จ านวน      ๔  รายการ 
                                                                   รวมสุทธิ   ๓๗๔  รายการ  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  และ

เคยเป็นคู่สัญญาในการขายวัสดุประเภทอาหารกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อย
กว่า  ๔,๒๑๕,๗๕๐ บาท  (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  หรือร้อยละ  ๕๐  ของ
วงเงินที่ประกวดราคา 

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของ ทางราชการ   

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด  

 
/๖. ผู้เสนอราคา... 



 
(๒) 

 
๖  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม 
๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ผู้เสนอราคา/คู่สัญญาที่ได้รับการคัดเลือก  และหากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  
๒,๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปกับกรม  ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาสามารถรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  และให้คู่สัญญา
ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) 

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช.ด่วนที่สุด  
ที่ ปช ๐๐๒๘/ว ๐๐๐๙  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การท าสัญญาเป็นการท าสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ ไม่จ ากัดปริมาณ   
มีเกณฑ์การพิจารณาจากการเสนอราคากลางต่อหน่วยและราคารวมต่ าสุดให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา   
โดยก าหนดให้การเสนอราคาวัสดุประเภทอาหารต่อหน่วย (แต่ละรายการ) ต้องไม่มากเกินกว่าราคากลางต่อ
หน่วยที่ก าหนด  และราคาเสนอต่ าสุดต่อหน่วย (แต่ละรายการ) ซึ่งผู้เสนอราคาสามารถจัดส่งวัสดุได้จริง
และมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ก าหนด  โดยผู้เสนอราคาต้องท าหนังสือยืนยันการจัดส่งวัสดุตามที่เสนอ
ราคาได้จริงไว้เป็นหลักฐานให้หน่วยงานจัดท ารายงานให้ สตง. 

ก าหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่........ เดือน..............  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่........ เดือน......... ๒๕๖๐ ถึงวันที่....... เดือน.........  
๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nontapum.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๗๙๙๙ ต่อ ๑๓๙ ในวันและเวลาราชการ 
   

ประกาศ ณ วันที่           สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
   
 

(นางสาวพิมพ์รภัช  ทิพย์ชวานนท์)  
                                                    ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ 
                                            ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  



 

(ร่างเอกสารประกวดราคา) 
 

  
 
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  E ๑/๒๕๖๑ 

ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารส าหรับผู้รับการสงเคราะห์  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 
ตามประกาศ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ลงวันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
____________________ 

 

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์
จะประกวดราคาวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ตามรายการต่อไปนี้ 

๑.  ประเภทเนื้อสัตว์ จ านวน    ๖๖  รายการ 
๒.  ประเภทอาหารส าเร็จรูป จ านวน    ๒๔  รายการ 
๓.  ประเภทไข่ จ านวน      ๔  รายการ 
๔.  ประเภทผัก จ านวน    ๘๑  รายการ 
๕.  ประเภทของหมักดอง จ านวน    ๒๒  รายการ 
๖.  ประเภทอาหารแห้ง จ านวน    ๒๓  รายการ 
๗.  ประเภทอาหารแป้ง จ านวน    ๑๙  รายการ 
๘.  ประเภทถัว่ต่าง ๆ จ านวน    ๑๓  รายการ 
๙.  ประเภทเครื่องปรุง จ านวน    ๕๖  รายการ 
๑๐.ประเภทของหวาน จ านวน    ๒๙  รายการ 
๑๑.ประเภทผลไม้ จ านวน    ๓๓  รายการ 
๑๒.ประเภทข้าวสาร จ านวน      ๔  รายการ 
                                                                   รวมสุทธิ   ๓๗๔  รายการ  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

/๑. เอกสารแนบท้าย... 



 

(๒) 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       (รายการวัสดุอาหารและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา) 
๑.๓ แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
 (๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  และ
เคยเป็นคู่สัญญาในการขายวัสดุประเภทอาหารกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า  
๔,๒๑๕,๗๕๐ บาท  (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  หรือร้อยละ  ๕๐  ของวงเงินที่
ประกวดราคา 

๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทาง
ราชการ   

๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๕) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

๖) ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม 
๗) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
๘) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

 
/๙) คู่สัญญาต้อง... 



 

(๓) 
 
๙) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 

ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
ผู้เสนอราคา/คู่สัญญาที่ได้รับการคัดเลือก  และหากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  

๒,๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปกับกรม  ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การ  
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาสามารถรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  และให้คู่สัญญาต้อง  
จัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

ผู้ เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ ในเงื่อนไขตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช.ด่วนที่สุด  
ที่ ปช ๐๐๒๘/ว ๐๐๐๙  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ       

จดทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียน  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและตราประทับ 

 (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียน  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจ
ควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและตราประทับ 

 (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามท่ีได้ระบุไว้ใน (๑) 

 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
(๔.๑)  แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

 (๔.๒)  หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
  (๔.๓)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
  (๔.๔)  หนงัสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) 
  (๔.๕)  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.๒๐ 
 

/(๔.๖)  ส าเนาบัตร… 



 

(๔) 
 

  (๔.๖)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจ 
  (๔.๗)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งส านักงาน 
  (๔.๘)  หน้าสมุดบัญชีประเภทกระแสรายวัน 
  (๔.๙)  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  ๔.๔ 
 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการลงลายมือชื่ออิเล็กทอรนิกส์  หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาใน
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แทน 

 (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
 (๔) เอกสารเพิม่เติมอ่ืน ๆ 

(๔.๑) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา  โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF  (Portable Document Format) 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี   

ราคาที่เสนอ  จะต้องมีก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน  นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  ๒  วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับใบสั่งซื้อหลังจากลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ  โดยเริ่มส่งมอบพัสดุวันที่   
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ สิ้นสุดการส่งมอบพัสดุวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑   

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุประเภทอาหาร  ๑๒  ประเภท  ๓๗๔  รายการ ไปพร้อมใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
 
 

/ส าหรับแคตตาล็อก... 



 

(๕) 
 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน 

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา  ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่..........  เดือน...........  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับเอกสารการยื่น
ข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตาม
ข้อ  ๑.๕ (๑) 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า  มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   
เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ฯ ภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ฯ ให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวง ฯ พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   
ให้ปลัดกระทรวง ฯ มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษี อ่ืน  ๆ (ถ้ามี)  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา 

ที่ก าหนด 
 
 

/(๔) ห้ามผู้เสนอราคา... 



 

(๖) 
 
 (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   จ านวนเงิน  
๔๒๑,๕๗๕.- บาท  (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

    ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

    ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม  (สั่งจ่ายสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 
บ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี)  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเป็น

หลักประกันการเสนอราคา  จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ใน
วันที่...... เดือน............  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้  กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  
๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ๓  ล าดับ
แรกจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย   
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ าสุดและจะพิจารณาจากราคารวม  โดยก าหนดให้การเสนอราคาวัสดุประเภท
อาหารต่อหน่วย (แต่ละรายการ) ต้องไม่มากเกินกว่าราคากลางต่อหน่วยที่ก าหนดและราคาเสนอต่ าสุด 
ต่อหน่วย (แต่ละรายการ)  ซึ่งผู้เสนอราคาสามารถจัดส่งวัสดุได้จริงและมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ก าหนด  
โดยผู้เสนอราคาต้องท าหนังสือยืนยันการจัดส่งวัสดุตามที่เสนอราคาได้จริงไว้เป็นหลักฐานให้หน่วยงานจัดท า
รายงานให้ สตง. 

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่น
ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 

 
 

/๖.๓  กรมสงวนสิทธิ... 



 

(๗) 
 
๖.๓  กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 

          (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

๖.๔ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด 
ๆ มิได้  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็น 
ผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่น
ข้อเสนอแทน  เป็นต้น 

 ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินการตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการพิจารณาข้อเสนอ  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้เสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕  กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนั้นให้เป็น 
ผู้ทิ้งงาน 

ในการนี้หากปลัดกระทรวง ฯ พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวง ฯ มีอ านาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าวได้ 

 
 
 
 

/๗. การท าสัญญา… 



 

(๘) 
 

๗. การท าสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ  ในข้อ  ๑.๓  ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕ วันท าการของทางราชการ  หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  ๗.๑   
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ  ในข้อ  ๑.๓  กับกรม  
ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม  (สั่งจ่ายสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

บ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี)  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทาง
ราชการ 

(๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
ดังระบุ  ในข้อ  ๑.๔ (๒) 

(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันทางธนาคารที่  กวพ.
ก าหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้

ชนะการยื่นข้อเสนอ  (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
๗.๓  การลงนามในสัญญาผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะลงนามในสัญญา 

จะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
 
๘. ค่าซื้อวัสดุและการจ่ายเงิน 

๘.๑ กรมจะจ่ายช าระเงินค่าพัสดุตามปริมาณที่ก าหนดในใบสั่งซื้อโดยแบ่งออกเป็นงวด ๆ 
ละ ๑๕ วัน  (เดือนละ  ๒  ครั้ง)  รวม ๒๔  งวด  นับแต่วันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้แสดง
หลักฐานการรับมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๘.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องมารับใบสั่งซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน 
ทีส่ถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี 

๘.๓  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ซื้อตามรายการ
และปริมาณ  ณ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  ตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ใบสั่งซื้อถ้าปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ส่งอาหารรายการหนึ่งรายการใดตามที่ก าหนด 
 

/ไว้หรือ... 



 

(๙) 
 

ไว้หรือจัดอาหารชนิดนั้น ๆ  ส่งล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาเป็นเหตุให้การจัดปรุงอาหารให้ผู้รับการสงเคราะห์
บริโภคไม่ทันหรือคุณภาพไม่ดีและคณะกรรมการตรวจรับมอบไม่สามารถตรวจรับได้  จะต้องยินยอมให้  
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี    น าเงินประกันสัญญา  ไปจัดซื้ออาหารให้แก่
ผู้รับการสงเคราะห์บริโภคแทนได้และจะต้องน าเงินประกันสัญญาในส่วนที่น าออกไปจัดซื้ออาหารดังกล่าว   
มามอบให้จนครบจ านวนโดยไม่คิดราคาสิ่งของที่จัดซื้อมาโยคู่สัญญานั้นแต่ประการใด 

๘.๔  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี  จะช าระเงินค่า
วัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ของสถานคุ้มครอง ฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
วัสดุถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  และได้รับใบแจ้งหนี้  สถานคุ้มครอง ฯ จึงจะช าระเงินให้ภายใน  ๑  เดือน
นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 

  
๙. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรา
ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ/วัน  แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ  ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 
๑๐. การรับประกันความเสื่อมสภาพและการส่งของไม่ทันตามก าหนดเวลา 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อ
ขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ความเสื่อมสภาพและ
คุณภาพของสิ่งของที่จะจัดส่งตามสัญญา  ดังนี้ 

(๑) อาหารสด  รับประกัน  ๑  วัน 
(๒) อาหารแห้ง  เครื่องปรุงต่าง ๆ และอ่ืน ๆ รับประกัน  ๓๐  วัน 
นับแต่วันที่ ได้ส่งมอบพัสดุ  หากสิ่งของตามสัญญานี้ เสื่อมสภาพหรือคุณภาพไม่ดี   

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปลี่ยนสิ่งของที่มีสภาพและคุณภาพดีให้ทันที  ภายใน  ๑  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

๑๑.๑ เงินค่าวัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑  
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้  ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๑  แล้ว
เท่านั้น  เว้นแต่มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ กฎหมาย จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อของจาก
ต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 
/(๒) จัดการให้... 



 

(๑๐) 
 

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๑.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุใน ข้อ ๗  กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข   หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาผู้ขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  และให้ถือว่าประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  เลขท่ี  E ๑/๒๕๖๑  การซื้อวัสดุประเภทอาหารส าหรับผู้รับการสงเคราะห์  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  นี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 
 

 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

                              สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 

 


