ขอบเขตของงาน จัดซือ้ วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
จํานวน 1,150 ตัน พร้อมขนส่ง
โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
-------------------------------------------------1. ความเป็นมา
ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้จดั สรรแผนงานงบประมาณ ประจําปี 2564 กิจกรรมหลักที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพดิน
ให้ สํ า นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 7 ดํ า เนิ น การจั ด หาปู น เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท์ ) จํ า นวน 1,150 ตั น พร้อ มขนส่ ง
เพื่อนําไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน ให้มีสภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช ของเกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 คือ น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย
เนื่องจาก สภาพพื้นที่ที่ทําการเกษตรมีปัญ หา เป็นดินเปรี้ยวจัด และเป็นดินกรด พืชที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว
ไม่สามารถเจริญ เติบโตได้ เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเป็นต้องใช้ปูนเพื่อการเกษตร
(ปูนโดโลไมท์) ปรับปรุงดินก่อน เพื่อลดสภาพความเป็นกรดในดินช่วยให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโต สามารถเพิ่มผลผลิตได้
โดยสํานักงานพัฒ นาที่ดิน เขต 7 เป็น หน่วยงานที่ ได้รับ มอบหมายภารกิจในการจัด หาปูน เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
เพื่ อส่งมอบให้ส ถานี พั ฒ นาที่ ดิน ในเขตพื้น ที่ รับ ผิด ชอบนํ าไปส่ งเสริมให้กับ เกษตรกรในพื้ น ที่ เป้ าหมาย ซึ่งเกษตรกร
จะมีส่วนรวมในการปรับ ปรุงพื้น ที่ทําการเกษตรของตนเอง โดยการหว่านและไถกลบปูน โดโลไมท์ ดังนั้น สํานักงาน
พั ฒ นาที่ ดิ น เขต 7 จึง ได้ ดํ า เนิ น การกํ า หนดขอบเขตการจั ด ซื้ อปู น เพื่ อ การเกษตร (ปู น โดโลไมท์ ) ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการจัดซื้อ
2. วัตถุประสงค์
- เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตพืช พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร
ที่ดินในเชิงคุณภาพ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน ได้แก่ เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการพัฒนาการ ผลิตตามแนวเศรษฐกิจ
เพียงพอ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน
- เพื่ ออนุรักษ์ดิน และน้ํ าฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรที่ ดิน ที่มี ปัญ หาและเสื่อมโทรม ให้ มีความอุด มสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกั บ การใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร ทั้ ง ในพื้ น ที่ ผ ลิ ต พื ช เพื่ อ การแข่ ง ขั น และในพื้ น ที่
ทําการเกษตรเพียงพอให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศรวมทั้งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ และ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
- พัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา การแก้ปัญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่ง่าย ต่อการ
ปฏิบัติในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม และรับผิดชอบใน
การจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างต่อเนื่องไปสู่กลุ่มเป้าหมายเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

-23. ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ เสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล และต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ ห้ามติดต่อหรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้ เสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เสนอราคารายอื่ น และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคา ในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญ ญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญ ชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.7 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่ สั ญ ญาต้ อ งรั บ จ่ า ยเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น เว้ น แต่ ก ารรั บ จ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ โดยเป็น
วงเงินสัญญาเดียวกันเท่านั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 782,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญ ญั ติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
3.10 กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา
1) กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์
- ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่านั้น และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุ
จะต้องมีสําเนาเอกสารการขอต่อประทานบัตร และจะต้องไม่ถูกปฏิเสธการขอต่อตาม พรบ.เหมืองแร่ พร้อมทั้งแนบ
ใบอนุญาตมีเหมืองแร่ไว้ในครอบครอง
- ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตแต่ ง แร่ โ ดโลไมท์ หรื อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานโดโลไมท์
ของตนเองที่ยังไม่หมดอายุ
2) กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์
- ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตแต่ ง แร่ โ ดโลไมท์ หรื อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานโดโลไมท์
ของตนเอง และยังไม่หมดอายุ

-3- ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาโดโลไมท์ที่ได้ประทานบัตร ได้แก่ สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ
สําเนาข้อตกลงกับเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่พร้อมผู้มีอํานาจรับรอง
3) กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์
- ต้ อ งมี ห นั งสื อ แต่ ง ตั้ งตั ว แทนจํ า หน่ า ยจากผู้ ผ ลิ ต และหนั งสื อ รั บ รองแหล่ งที่ ม าของแร่
ซึ่งต้องไม่ซ้ําซ้อนกับผู้เสนอราคารายอื่น ทั้ง 2 กรณี พร้อมเอกสาร ข้อ 3.10 (1) หรือ 3.10 (2)
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ ให้ดําเนินการขอ
อนุ ญ าตต่ ออายุ พร้อ มแนบสํา เนาหลั กฐานขอต่อ อายุ ใบอนุ ญ าตแต่ งแร่ และ/หรือ ประทานบั ต รมาด้ว ย และแนบ
ใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง
3.11 ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ เป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ จ ดทะเบี ย น ต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการจดทะเบี ย น
ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
3.12 กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ต้องแนบหนังสือรับรองการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการจําหน่ายวัสดุปูนเพื่อการเกษตร
3.13 ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาต้ อ งมี ค ลั ง เก็ บ ปู น เพื่ อ การเกษตร และต้ อ งตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น
กั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน หรื อ ใบอนุ ญ าตแต่ งแร่ และต้ อ งรั บ รองว่ า มี ปู น เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท์ )
อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนที่จะซื้อในครั้งนี้
3.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานแผนที่ตั้งคลังเก็บปูน พร้อมรูปถ่ายคลังเก็บปูน
3.15 ผู้ เสนอราคาต้ อ งนํ า ตั ว อย่ า งปู น เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท์ ) ที่ เสนอขายจํ า นวน 2 กิ โ ลกรั ม
พร้อ มทั้ งผลการวิเคราะห์ ค่า CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้น และขนาดความละเอีย ด โดยสถาบัน ที่ เป็ น ที่ ย อมรับ
(ผลการวิเคราะห์ รับ รองภายในไม่ เกิ น 6 เดื อ น ก่อ นการยื่ น เสนอเอกสาร) และตั ว อย่ า งกระสอบสํา หรับ บรรจุปู น
เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 1 ชุด มายื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
3.16 ผู้เสนอราคา ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้า ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
ออกให้ หรือรับรองให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
3.17 ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ต้องแนบหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนในการจําหน่ายวัสดุปูนเพื่อการเกษตร และต้องแนบหลักฐานต้นฉบับให้ตรวจสอบ
3.18 การตรวจสอบคุณ ภาพและปริมาณ คณะกรรมการตรวจรับจะทําการสุ่มตัวอย่างและส่งให้
หน่ วยงานวิเคราะห์ ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น ผู้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพ โดยผู้ ข ายจะต้ อ งเป็ น ผู้ ออกค่ า ใช้ จ่า ยในการ
วิเคราะห์ ต ามที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิน เรียกเก็บ และผลการวิเคราะห์ ของกรมพั ฒ นาที่ ดิน ถือเป็น ที่ สิ้น สุด สํา หรับ การ
ตรวจสอบปริมาณจะตรวจรับเฉพาะกระสอบที่สมบูรณ์และไม่ฉีกขาดเท่านั้น
3.19 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพปูนโดโลไมท์ที่จัดส่ง จะต้องไม่เสื่อมสภาพก่อน 3 เดือน นับแต่วันที่
คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นต้นไป หากเสื่อมสภาพก่อนเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดําเนินการเปลี่ยนให้ใหม่โดย
ไม่คิดมูลค่า

-44. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
4.1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
4.1.1 ต้องมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้
1) มีค่าทาง CCE (Calcium Cabonate Equivalent) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
2) มีค่าทาง MgO (Magnesium Oxide) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15
3) มีค่า CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25
4) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 8.0
4.1.2 ขนาดความละเอียด
มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตระแกรงขนาด 80 เมซ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
4.1.3 ความชื้น ไม่เกินร้อยละ 5
4.2 ลักษณะการบรรจุ
บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม
- ชั้นในเป็นพลาสติกป้องกันความชื้นได้
- ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติก แข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี้
ตัวอย่างการพิมพ์ถุง
กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
โดโลไมท์

ค่า Calcium Carbonate Equivalent (CCE)
ไม่ต่ํากว่า ๙๐%
บรรจุ ๒๕ กิโลกรัม
ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ห้ามจําหน่าย)

-55. ระยะเวลาดําเนินการและการส่งมอบ
ต้องส่งมอบปู น เพื่ อการเกษตร (โดโลไมท์) ตามสถานที่ ที่กํา หนด (เอกสารแนบท้า ย) ภายใน 60 วัน
นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
6. เกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา
7. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการชําระเงิน
- วงเงินในการจัดหาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,955,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ขายส่ง
มอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน จํานวน 240 ตัน
มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
งวดที่ ๒ เมื่ อ ผู้ ข ายได้ ส่ ง มอบปู น เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท์ ) ของสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น แพร่ จํ า นวน
220 ตัน มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
งวดที่ ๓ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา จํานวน 450 ตัน
มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
จํานวน 240 ตัน มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
ทั้งนี้ ส่งมอบงวดใดก่อนก็ ได้ กํา หนดส่งมอบ ภายใน 60 วัน และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ทํ าการ
ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และจะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดย
จะเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายตามระบบ GFMIS ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เลขที่ 95 หมู่ 11 ตําบลดู่ใต้
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรสาร 054-771664
ทางเว็บไซต์ Email : r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นด้วย

หมายเหตุ : การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 จากกรมพัฒนาที่ดินแล้ว
(ลงชื่อ).........ธนา สมบัตทิ ัฬห..........ประธานกรรมการ
(นายธนา สมบัติทัฬห)
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...........มยุรี ปละอุด...............กรรมการ
(นางสาวมยุรี ปละอุด)
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).........กมลทิพย์ สลีท้าว............กรรมการ
(นางสาวกมลทิพย์ สลีท้าว)
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ตามรายการ
ดังนี้
วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
จํานวน
๑,๑๕๐
ตัน
จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ผานทางอีเมล r07_1@ldd.go.th / r07_2@ldd.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชี
กลางกําหนด ภายในวันที่ ........................ โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต http://r07.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
........................
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประศาสน สุทธารักษ)
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง
ตามประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๔
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
จํานวน
๑,๑๕๐
ตัน
จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ
แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ สถานที่สงปูน จังหวัดนาน
๑.๘ สถานที่สงปูน จังหวัดแพร
๑.๙ สถานที่สงปูน จังหวัดพะเยา
๑.๑๐ สถานที่สงปูน จังหวัดเชียงราย
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สํานักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย

(๔.๒) สําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม
(๔.๓) สําเนาทะเบียนบาน
(๔.๔) สําเนาบัตรประชาชน
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถานีพัฒนาที่ดินนาน แพร พะเยา และเชียงราย
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงาน ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุปูน
เพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม และ/หรือราย
ละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ สํานักงาน กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี)
กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ
๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เลขที่ ๙๕ ม.๑๑ ตําบลดูใต อําเภอ
เมืองนาน จังหวัดนาน
ทั้งนี้ สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือ
ไมใชแลว สํานักงานจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ
๔.๖ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก สํานักงาน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสํานักงาน จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง
งาน เวนแต สํานักงาน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ สํานักงาน
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สํานักงาน จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีส่ ํานักงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงานมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได สํานักงาน
มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สํานักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งสํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
สํานักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับขอ
เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย
ใดๆ จากสํานักงาน
๕.๗ กอนลงนามในสัญญาสํานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอ
เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อสํานักงานจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับสํานักงานภา
ยใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ
ไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสํานักงาน ไดรับมอบไว
แลว
๗. คาจางและการจายเงิน
สํานักงาน จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้ง

ปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขาย
หรือขอตกลงเปนหนังสือ และสํานักงาน ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ สํานักงาน ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.
๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ
ตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก
รองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได
(๑) สํานักงานไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด
เลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับสํานักงาน ไวชั่วคราว
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
มกราคม ๒๕๖๔

