-สําเนา-

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท&) (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) ด-วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อด"วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
จํานวน
๒,๒๒๕
ตัน
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
ผู"มีสิทธิเสนอราคาจะต"องมีคุณสมบัติ ดังต6อไปนี้
๑. เป7นผู"มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล6าว
๒. ไม6เป7นผู"ที่ถูกระบุชื่อไว"ในบัญชีรายชื่อผู"ทิ้งงานของทางราชการ และได"แจ"งเวียนชื่อแล"ว
๓. ไม6เป7นผู"มีผลประโยชนร6วมกันกับผู"ยื่นข"อเสนอราคารายอื่นที่เข"ายื่นข"อเสนอให"แก6กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม6เป7นผู"กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข6งขัน
ราคาอย6างเป7นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไม6เป7นผู"ได"รับเอกสิทธิ์หรือความคุ"มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม6ยอมขึ้นศาลไทย เว"นแต6รัฐบาลของผู"เสนอราคาได"มีคําสั่งให"
สละสิทธิ์ความคุ"มกันเช6นว6านั้น
๕. ผู"เสนอราคาต"องไม6เป7นผู"ที่ถูกประเมินสิทธิผู"เสนอราคาในสถานะที่ห"ามเข"าเสนอราคาและห"ามทําสัญญาตามที่
กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข"าเป7นคู6สัญญาต"องไม6อยู6ในฐานะเป7นผู"ไม6แสดงบัญชีรายรับรายจ6าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ6ายไม6ถูกต"องครบถ"วนในสาระสําคัญ
๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข"าเป7นคู6สัญญากับหน6วยงานภาครัฐ ซึ่งได"ดําเนินการจัดซื้อจัดจ"าง ด"วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต"องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยข"อมูลจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐ
๘. คู6สัญญาต"องรับและจ6ายเงินผ6านบัญชีธนาคาร เว"นแต6การจ6ายเงินแต6ละครั้งซึ่งมีมูลค6าไม6เกิน สามหมื่นบาทคู6สัญญา
อาจจ6ายเป7นเงินสดก็ได"
๙. ตามเอกสารแนบท"าย

-2กําหนดยื่นข"อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ระหว6างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส" นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ6านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผ6านทางธนาคาร ในระหว6างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดาวนโหลดเอกสารผ6านทางระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส ได"ภายหลังจาก
ชําระเงินเป7นที่เรียบร"อยแล"วจนถึงก6อนวันเสนอราคา
ผูส" นใจสามารถดูรายละเอียดได"ที่เว็บไซต http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู"สนใจต"องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ผ6านทางอีเมล r07_1@ldd.go.th ,r07_2@ldd.go.th ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกรมพัฒนาที่ดิน
โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗จะชี้แจงรายละเอียดดังกล6าวผ6านทางเว็บไซต http://r07.ldd.go.th ,
www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ลงนาม จิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
(นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ)
ผู"อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ ผู"ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส6วนที่ ๑ และเอกสารส6วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได"ตั้งแต6วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ E๑/๒๕๖๐
ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความประสงค#จะประกวด
ราคาซื้อด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ตามรายการ ดังนี้
ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท#)
จํานวน
๒,๒๒๕
ตัน
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต&องเป6นของแท& ของใหม ไมเคยใช&งานมากอน ไมเป6นของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช&งานได&ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ฉบับนี้ โดยมี
ข&อแนะนํา และข&อกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว&ในระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว&ในระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ พื้นที่สงปูนนาน
สถานที่สงปูนโดโลไมท#๖๐ นาน.pdf

๑.๘ พื้นที่สงปูนแพร
พื้นที่สงปูนโดโลไมท# ๖๐ แพร.pdf
๑.๙ พื้นที่สงปูนพะเยา
แจ&งพื้นที่สงมอบปูนโดโลไมท# ปJ ๖๐ พะเยา.pdf
๑.๑๐ พื้นที่สงปูนเชียงราย
พื้นที่สงปูนโดโลไมท# ปJ ๖๐ เชียงราย.pdf
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผู&เสนอราคาต&องเป6นผู&มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ดังกลาว
๒.๒ ผู&เสนอราคาต&องไมเป6นผู&ที่ถูกระบุชื่อไว&ในบัญชีรายชื่อผู&ทิ้งงานของทางราชการและได&แจ&งเวียนชื่อแล&ว หรือไม
เป6นผู&ที่ได&รับผลของการสั่งให&นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป6นผู&ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู&เสนอราคาต&องไมเป6นผู&มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
หรือไมเป6นผู&กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม ตามข&อ ๑.๕
๒.๔ ผู&เสนอราคาต&องไมเป6นผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว&นแตรัฐบาลของผู&
เสนอราคาได&มีคําสั่งให&สละสิทธิ์และความคุ&มกันเชนวานั้น
๒.๕ ผู&เสนอราคาต&องไมเป6นผู&ที่ถูกประเมินสิทธิผู&เสนอราคาในสถานะที่ห&ามเข&าเสนอราคาและห&ามทําสัญญาตามที่
กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข&าเป6นคูสัญญาต&องไมอยูในฐานะเป6นผู&ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกต&องครบถ&วนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข&าเป6นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งได&ดําเนินการจัดซื้อจัดจ&างด&วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส# (e-Government Procurement : e-GP) ต&องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส# ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต#ศูนย#ข&อมูลจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาต&องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว&นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเป6นเงินสดก็ได&
๒.๙ ตามเอกสารแนบท&าย
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส# โดยแยกเป6น ๒ สวน คือ
๓.๑ สFวนที่ ๑ อยFางนอยตองมีเอกสารดังตFอไปนี้
(๑) ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นนิติบุคคล
(ก) ห&างหุ&นสวนสามัญหรือห&างหุ&นสวนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ&นสวน
ผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห#สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) และบัญชีผู&ถือหุ&นรายใหญ (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(๒) ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให&ยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&
นั้น สําเนาข&อตกลงที่แสดงถึงการเข&าเป6นหุ&นสวน (ถ&ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&เป6นหุ&นสวน พร&อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต&อง
(๓) ในกรณีผู&เสนอราคาเป6นผู&เสนอราคารวมกันในฐานะเป6นผู&รวมค&า ให&ยื่นสําเนาสัญญาของการเข&ารวมค&า สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู&รวมค&า และในกรณีที่ผู&เข&ารวมค&าฝ\ายใดเป6นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให&ยื่น
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู&รวมค&าฝ\ายใดเป6นนิติบุคคล ให&ยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว&ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาทะเบียนพาณิชย#
(๔.๒) สําเนาบัตรประชาชน
(๔.๓) สําเนาทะเบียนบ&าน
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๑) โดยไมต&องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สFวนที่ ๒ อยFางนอยตองมีเอกสารดังตFอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข&อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปdดอากรแสตมปeตามกฎหมายในกรณีที่ผู&เสนอราคา มอบอํานาจให&บุคคลอื่น ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส# หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู&เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส# แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข&อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๒) โดยไมต&องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู&เสนอราคาต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#ตามที่กําหนดไว&ใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต&องกรอกข&อความให&ถูกต&องครบถ&วน ลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส# หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู&เสนอราคา โดยไมต&องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔.๒ ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอราคาเป6นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคา
ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ท&ายใบเสนอราคาให&ถูกต&อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช&จายอื่นๆ ทั้งปวง

จนกระทั่งสงมอบพัสดุให& ณ สถานีพัฒนาที่ดินนาน สถานีพัฒนาที่ดินแพร สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงราย(พื้นที่สงปูน ตามเอกสารแนบท&าย)
ราคาที่เสนอ จะต&องเสนอกําหนดยืนราคาไมน&อยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู&เสนอ
ราคาต&องรับผิดชอบราคาที่ตนได&เสนอไว& และจะถอนการเสนอราคามิได&
๔.๓ ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู&เสนอราคาจะต&องสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ ปูนเพื่อการเกษตร
(โดโลไมท#) ไปพร&อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไว&เป6นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให&พิจารณา หากเป6นสําเนารูปถายจะต&องรับรองสําเนาถูกต&อง โดยผู&มีอํานาจทํานิติกรรม
แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# มีความประสงค#จะขอดูต&นฉบับ
แคตตาล็อก ผู&เสนอราคาจะต&องนําต&นฉบับมาให&คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ตรวจสอบ
ภายใน ๕ วัน
๔.๕ ผู&เสนอราคาจะต&องสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม และรายละเอียดประกอบรายการตามที่สวน
ราชการกําหนด โดยลงลายมือผู&เสนอราคาพร&อมประทับตรา (ถ&ามี) กํากับในเอกสารด&วย พร&อมสรุปจํานวนเอกสารที่
จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อใช&ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ นาน เลขที่ ๙๕ หมู ๑๑
ตําบลดูใต& อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ทั้งนี้ สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช&แล&ว
สํานักงานจะคืนให&แกผู&เสนอราคา
๔.๖ กอนการเสนอราคา ผู&เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให&ถี่ถ&วนและเข&าใจ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นข&อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส#
๔.๗ ผู&เสนอราคาจะต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# ในวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ&นกําหนดเวลายื่นข&อเสนอและเสนอราคาแล&ว จะไมรับเอกสารการยื่นข&อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู&เสนอราคาแตละ
รายวา เป6นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ตามข&อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#กอนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข&อเสนอ
วา มีผู&เสนอราคารายใดกระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรมตามข&อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู&เสนอราคารายนั้นออกจากการเป6นผู&เสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคาดังกลาวเป6นผู&ทิ้งงาน

เว&นแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะวินิจฉัยได&วาผู&เสนอราคารายนั้นเป6นผู&ที่ให&ความ
รวมมือเป6นประโยชน#ตอการพิจารณาของทางราชการและมิได&เป6นผู&ริเริ่มให&มีการกระทําดังกลาว
๔.๘ ผู&เสนอราคาจะต&องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
(๒) ราคาที่เสนอจะต&องเป6นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ&ามี) รวมคาใช&จายทั้งปวงไว&ด&วยแล&ว
(๓) ผู&เสนอราคาจะต&องลงทะเบียนเพื่อเข&าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ห&ามผู&เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู&เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข&าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว&ในเว็บไซต# www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู&เสนอราคาต&องวางหลักประกันการเสนอราคาพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# โดยใช&
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑๘๙,๑๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก&าพันหนึ่งร&อยยี่สิบห&าบาทถ&วน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให&แกสํานักงาน โดยเป6นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส#
หรือกอนหน&านั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู&เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป6นหลักประกันการเสนอราคา จะต&องสงต&นฉบับ
เอกสารดังกลาวมาให&สวนราชการตรวจสอบความถูกต&อง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดให&ระบุชื่อผู&
เสนอราคา เป6นผู&วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู&เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมค&า" ประสงค#จะ
ใช&หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารในประเทศเป6นหลักประกันการเสนอราคา ให&ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมค&าได&จดทะเบียนเป6นนิติบุคคลใหม ให&ระบุชื่อผู&เสนอราคา ซึ่งต&องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนาม
กิจการรวมค&า เทานั้น
(๒) กรณีที่กิจการรวมค&าไมได&จดทะเบียนเป6นนิติบุคคลใหม ให&ระบุชื่อผู&เสนอราคา ซึ่งต&องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติ
บุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมค&ากําหนดให&เป6นผู&เข&าเสนอราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ "กิจการรวมค&าที่จดทะเบียนเป6นนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมค&าที่จดทะเบียนเป6นนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่ง
มีหน&าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค&า กระทรวงพาณิชย#)
หลักประกันการเสนอราคาตามข&อนี้ สํานักงานจะคืนให&ผู&เสนอราคาหรือผู&ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได&พิจารณาใน
เบื้องต&นเรียบร&อยแล&ว เว&นแตผู&เสนอราคารายที่คัดเลือกไว& ๓ ลําดับแรก จะคืนให&ตอเมื่อได&ทําสัญญาหรือข&อตกลง หรือเมื่อผู&เสนอ
ราคาได&พ&นจากข&อผูกพันแล&ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนให&โดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข&อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช&หลักเกณฑ# ราคา และ

จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู&เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต&องตามข&อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข&อเสนอไมถูกต&อง หรือไมครบถ&วนตามข&อ ๓
หรือยื่นข&อเสนอไมถูกต&องตามข&อ ๔ แล&ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะไมรับพิจารณาราคาของผู&
เสนอราคารายนั้น เว&นแตเป6นข&อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน&อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด&วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป6นประโยชน#ตอสํานักงานเทานั้น
๖.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาข&อเสนอของผู&เสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู&เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู&รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส#
หรือบัญชีรายชื่อผู&ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส#ของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส#อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส#
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ที่เป6นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให&เกิด
ความได&เปรียบเสียเปรียบแกผู&เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส#หรือสํานักงานมีสิทธิให&ผู&เสนอราคาชี้แจงข&อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข&อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข&องกับผู&เสนอราคาได&
สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับข&อเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกต&อง
๖.๕ สํานักงานทรงไว&ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได& และอาจพิจารณาเลือกซื้อ
ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# โดยไมพิจารณาจัดซื้อ
เลยก็ได& สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน#ของทางราชการเป6นสําคัญ และให&ถือวาการตัดสินของ สํานักงานเป6นเด็ดขาด ผู&
เสนอราคาจะเรียกร&อง คาเสียหายใดๆ มิได& รวมทั้งสํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#และลงโทษผู&เสนอ
ราคาเป6นผู&ทิ้งงาน ไมวาจะเป6นผู&เสนอราคาที่ได&รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได&วาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป6นเท็จ หรือใช&ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข&อเสนอแทน เป6นต&น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข&อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข&อเสนอวา ผู&เสนอราคาที่มีสิทธิ ได&รับการคัดเลือกเป6นผู&เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือเป6นผู&เสนอราคาที่กระทําการอันเป6น
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม ตามข&อ ๑.๕ สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคาที่ได&รับคัดเลือกรายดังกลาว
ออก
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคารายนั้นเป6นผู&ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได&ดําเนินการไปแล&วจะเป6นประโยชน#แกทาง
ราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได&
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# สามารถสงมอบสิ่งของได&ครบถ&วน ภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําข&อตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข&อตกลงเป6นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข&อ ๑.๓ ก็ได&

๗.๒ ในกรณีที่ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ไมสามารถสงมอบสิ่งของได&ครบถ&วน ภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําข&อตกลงเป6นหนังสือ ตามข&อ ๗.๑ ผู&ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส#จะต&องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข&อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได&รับแจ&งและจะต&องวางหลักประกันสัญญาเป6นจํานวนเงินเทากับร&อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส#ได&ให&สํานักงานยึดถือไว&ในขณะทําสัญญา โดยใช&หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให&แกสํานักงาน โดยเป6นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน&านั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทาง
ราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย#ที่ได&รับอนุญาตให&ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย#และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได&แจ&งชื่อเวียนให&สวนราชการตาง ๆ ทราบแล&ว โดยอนุโลมให&ใช&ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให& โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (ผู&ขาย)
พ&นจากข&อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล&ว
๘. อัตราคFาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข&อ ๑๐ ให&คิดในอัตราร&อยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรFอง
ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ซึ่งได&ทําข&อตกลงเป6นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข&อ ๑.๓
แล&วแตกรณี จะต&องรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน&อยกวา ๓ เดือน
นับถัดจากวันที่ผู&ซื้อรับมอบ โดยผู&ขายต&องรีบจัดการซอมแซมแก&ไขให&ใช&การได&ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได&รับแจ&งความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได&มาจากเงินงบประมาณประจําปJ พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได& ตอเมื่อสํานักงานได&รับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปJ พ.ศ. ๒๕๖๐
แล&วเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อสํานักงานได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใดให&เป6นผู&ขาย และได&ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส#แล&ว ถ&าผู&ขายจะต&องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข&ามาจากตางประเทศและของนั้นต&องนําเข&ามาโดยทาง
เรือในเส&นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให&บริการรับขนได&ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผู&เสนอราคาซึ่งเป6นผู&ขาย จะต&องปฏิบัติตามกฎหมายวาด&วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ&งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเข&ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจ&าทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผู&ขาย
สั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เว&นแตเป6นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรือ
อื่นได&
(๒) จัดการให&สิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายัง
ประเทศไทย เว&นแตจะได&รับอนุญาตจากกรมเจ&าทา ให&บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต&องได&รับ
อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป6นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว&นให&บรรทุก
โดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู&ขายจะต&องรับผิดตามกฎหมายวาด&วย การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู&เสนอราคาซึ่งสํานักงานได&คัดเลือกแล&ว ไมไปทําสัญญา หรือข&อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการกําหนด ดัง
ระบุไว&ในข&อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข&อเสนอหรือเรียกร&องจากผู&ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นข&อเสนอ
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความเสียหายอื่น (ถ&ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให&เป6นผู&ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก&ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข&อกําหนดในแบบสัญญาให&เป6นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ&ามี)

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

