
ขอบเขตของงาน จัดซือ้วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)์  
จํานวน 1,150 ตัน พร้อมขนส่ง 

โดยวิธีประกวดราคาดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

-------------------------------------------------- 

1.  ความเป็นมา 
      ตามท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ได้จดัสรรแผนงานงบประมาณ ประจําปี 2564 กิจกรรมหลักท่ี 7 ปรับปรุงคุณภาพดิน 
ให้สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ดําเนินการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 1,150 ตัน พร้อมขนส่ง  
เพ่ือนําไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน ให้มีสภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช ของเกษตรกรท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  คือ น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย 
 เนื่องจาก สภาพพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรมีปัญหา เป็นดินเปรี้ยวจัด และเป็นดินกรด พืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเป็นต้องใช้ปูนเพ่ือการเกษตร  
(ปูนโดโลไมท์) ปรับปรุงดินก่อน เพ่ือลดสภาพความเป็นกรดในดินช่วยให้พืชท่ีปลูกเจริญเติบโต สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 
โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 เป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  
เพ่ือส่งมอบให้สถานีพัฒนาท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบนําไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ซึ่งเกษตรกร 
จะมีส่วนรวมในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง โดยการหว่านและไถกลบปูนโดโลไมท์ ดังนั้น สํานักงาน 
พัฒนาท่ีดินเขต 7  จึงได้ดําเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนโดโลไมท์) ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือใช้ในการจัดซื้อ 
2.  วัตถุประสงค ์ 

 - เพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ีดินในเชิงบูรณาการ ให้สามารถเพ่ิมผลผลิตพืช พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ท่ีดินในเชิงคุณภาพ  
   - เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีดินให้เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน ได้แก่ เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมท้ังการพัฒนาการ ผลิตตามแนวเศรษฐกิจ
เพียงพอ 
   - เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
  - เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ําฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีดิน ท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ท้ังในพ้ืนท่ีผลิตพืชเพ่ือการแข่งขัน และในพ้ืนท่ี 
ทําการเกษตรเพียงพอให้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคัญของประเทศรวมท้ังฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ และ
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาต ิ
  - พัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา การแก้ปัญหาทรัพยากรท่ีดินและการปรับปรุงบํารุงดินท่ีง่าย ต่อการ
ปฏิบัติในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม และรับผิดชอบใน
การจัดการทรัพยากรท่ีดินอย่างต่อเนื่องไปสู่กลุ่มเป้าหมายเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
                 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
  3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือ ห้ามติดต่อหรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน 
เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.3 ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไดมี้คําสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคา ในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
   3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 3.9  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาซื้อ โดยเป็น
วงเงินสัญญาเดียวกันเท่านั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 782,000 บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  
  3.10  กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา 
  1) กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ 
   - ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่านั้น และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุ
จะต้องมีสําเนาเอกสารการขอต่อประทานบัตร และจะต้องไม่ถูกปฏิเสธการขอต่อตาม พรบ.เหมืองแร่ พร้อมท้ังแนบ
ใบอนุญาตมีเหมืองแร่ไว้ในครอบครอง 
    - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ 
ของตนเองท่ียังไม่หมดอาย ุ
  2) กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ 
    - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ 
ของตนเอง และยังไม่หมดอาย ุ
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    - ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งท่ีมาโดโลไมท์ท่ีได้ประทานบัตร ได้แก่ สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ
สําเนาข้อตกลงกับเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ ท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่พร้อมผู้มีอํานาจรับรอง 
   3) กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์ 
    - ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต และหนังสือรับรองแหล่งท่ีมาของแร ่
ซึ่งต้องไม่ซํ้าซ้อนกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ท้ัง 2 กรณี พร้อมเอกสาร ข้อ 3.10 (1) หรือ 3.10 (2) 
    กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ ให้ดําเนินการขอ
อนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมาด้วย และแนบ
ใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 
  3.11 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียน ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน  
ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
  3.12 กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ต้องแนบหนังสือรับรองการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการจําหน่ายวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร 
  3.13 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และต้องตั้ งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องรับรองว่ามีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  
อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนท่ีจะซื้อในครั้งนี ้
  3.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานแผนท่ีตั้งคลังเก็บปูน พร้อมรูปถ่ายคลังเก็บปูน  
  3.15 ผู้ เสนอราคาต้องนําตัวอย่างปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ท่ีเสนอขายจํานวน 2 กิโลกรัม  
พร้อมท้ังผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้น และขนาดความละเอียด โดยสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ  
(ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน 6 เดือน ก่อนการยื่นเสนอเอกสาร) และตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุปูน 
เพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 1 ชุด มายื่นเพ่ือประกอบการพิจารณา ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  
  3.16 ผู้เสนอราคา ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้า ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
ออกให้ หรือรับรองให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
    3.17 ผู้เสนอราคาท่ีเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ต้องแนบหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนในการจําหน่ายวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร และต้องแนบหลักฐานต้นฉบับให้ตรวจสอบ 
   3.18 การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ คณะกรรมการตรวจรับจะทําการสุ่มตัวอย่างและส่งให้
หน่วยงานวิเคราะห์ของกรมพัฒนาท่ีดินเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะห์ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเรียกเก็บ และผลการวิเคราะห์ของกรมพัฒนาท่ีดินถือเป็นท่ีสิ้นสุด สําหรับการ
ตรวจสอบปริมาณจะตรวจรับเฉพาะกระสอบท่ีสมบูรณ์และไม่ฉีกขาดเท่านั้น 
   3.19 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพปูนโดโลไมท์ท่ีจัดส่ง จะต้องไม่เสื่อมสภาพก่อน 3 เดือน นับแต่วันท่ี
คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นต้นไป หากเสื่อมสภาพก่อนเวลาดังกลา่ว ผู้ขายจะต้องดําเนินการเปลี่ยนให้ใหม่โดย
ไม่คิดมูลค่า 
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 4. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 
  4.1 คุณลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) 
   4.1.1 ต้องมีคุณภาพทางเคมี ดังนี ้
    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 ลักษณะการบรรจ ุ
   บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 

- ชั้นในเป็นพลาสติกป้องกันความชื้นได ้  
- ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติก แข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี ้

                                ตวัอย่างการพิมพ์ถุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
กิจกรรม ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 

โดโลไมท์  

 

ค่า  Calcium Carbonate Equivalent (CCE)  
ไม่ต่ํากว่า ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 
ใช้ในราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

(ห้ามจําหน่าย) 
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5. ระยะเวลาดําเนินการและการส่งมอบ 

    ต้องส่งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ตามสถานท่ีท่ีกําหนด (เอกสารแนบท้าย) ภายใน 60 วัน  
นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

6. เกณฑ์การพิจารณา  ใช้เกณฑ์ราคา 
7. วงเงินในการจัดหาและเง่ือนไขการชําระเงิน 

           - วงเงินในการจัดหาเป็นเงินท้ังสิ้น 1,955,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 - เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย เม่ือผู้ขายส่ง
มอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีกําหนด ดังนี ้
 งวดท่ี ๑ เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ของสถานีพัฒนาท่ีดินน่าน จํานวน 240 ตัน 
มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด      
  งวดท่ี ๒ เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ของสถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ จํานวน  
220 ตัน มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด      
  งวดท่ี ๓ เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ของสถานีพัฒนาท่ีดินพะเยา จํานวน 450 ตัน  
มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด    
  งวดท่ี ๔ (งวดสุดท้าย) เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ของสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย 
จํานวน 240 ตัน มีปริมาณครบถ้วน และคุณภาพซึ่งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  

 ท้ังนี้ ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ กําหนดส่งมอบ ภายใน 60 วัน และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ทําการ 
ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และจะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดย 
จะเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายตามระบบ GFMIS ท่ีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด 

8. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
  - ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  เลขท่ี 95 หมู่ 11 ตําบลดู่ใต้  
                                    อําเภอเมือง จังหวัดน่าน  55000  

  - โทรสาร  054-771664 
  - ทางเว็บไซต ์ Email : r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th 

สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นด้วย 

หมายเหตุ : การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างครั้งน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อเม่ือ      
               ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 จากกรมพัฒนาท่ีดินแล้ว 

 

        
 
 
 
                                 

                                       (ลงชื่อ).........ธนา  สมบัตทัิฬห..........ประธานกรรมการ 
                (นายธนา  สมบัติทัฬห)   
                                               นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
 
(ลงชื่อ)...........มยุรี ปละอุด...............กรรมการ                        (ลงชื่อ).........กมลทิพย์  สลีท้าว............กรรมการ 
           (นางสาวมยุรี  ปละอุด)                                                    (นางสาวกมลทิพย์  สลีท้าว) 
     นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ                                          เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
 



ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)

จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ

ประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) ตามรายการ

ดังน้ี

 

 วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)

จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง

(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑,๑๕๐   ตัน

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานพัฒนาที่ดิน

เขต ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ผานทางอีเมล r07_1@ldd.go.th / r07_2@ldd.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชี

กลางกําหนด ภายในวันท่ี ........................ โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 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



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การซื้อวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง

ตามประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

ลงวันที่         มกราคม ๒๕๖๔

                  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

 วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)

จํานวน ๑,๑๕๐ ตัน พรอมขนสง

(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑,๑๕๐   ตัน

พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     สถานที่สงปูน จังหวัดนาน

                          ๑.๘     สถานที่สงปูน จังหวัดแพร

                          ๑.๙     สถานที่สงปูน จังหวัดพะเยา

                          ๑.๑๐     สถานที่สงปูน จังหวัดเชียงราย

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
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                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สํานักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย



                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมูลคาเพ่ิม

                                           (๔.๓)   สําเนาทะเบียนบาน

                                           (๔.๔)   สําเนาบัตรประชาชน

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ สถานีพัฒนาท่ีดินนาน แพร พะเยา และเชียงราย

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงาน ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุปูน

เพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ



พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม และ/หรือราย

ละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี สํานักงาน กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี)

กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ

๑.๖(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................  ระหวาง

เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ เลขท่ี ๙๕ ม.๑๑ ตําบลดูใต อําเภอ

เมืองนาน จังหวัดนาน

                ท้ังน้ี สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือ

ไมใชแลว สํานักงานจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก สํานักงาน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสํานักงาน จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแต สํานักงาน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ สํานักงาน

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่



กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (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

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีสํานักงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงาน

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงานมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได สํานักงาน

มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สํานักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังสํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ

เปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน

การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน



                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

สํานักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย

ใดๆ จากสํานักงาน

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสํานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอ

เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อสํานักงานจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับสํานักงานภา

ยใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ

ไปน้ี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสํานักงาน ไดรับมอบไว

แลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          สํานักงาน จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้ง



ปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขาย

หรือขอตกลงเปนหนังสือ และสํานักงาน ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันท่ี สํานักงาน ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือสํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง

นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ

ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ

คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู

ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ

ตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน



ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก

รองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได

                                   (๑)    สํานักงานไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับสํานักงาน ไวชั่วคราว

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗

        มกราคม ๒๕๖๔
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