ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)
ขยายเชื้อสารเรง ซุปเปอร พด.1 สารเรงซุปเปอร พด.2 สารเรงซุปเปอร พด.3
สารเรงซุปเปอร พด.6 และซุปเปอร พด.7 ของกรมพัฒนาที่ดิน
โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
1. ความเป3นมา
ตามนโยบายกรมฯ ในการสงเสริมเกษตรกรใหฟนฟูปรับปรุงคุณภาพดิน และปรับปรุงโครงสราง
ดินใหมีความอุดมสมบูรณ'และรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งการรณรงค'สงเสริมและขยายผลเพื่อใหเกิดกระแส
ในการปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต จากเกษตรเคมี เ ป/ น เกษตรลดใชสารเคมี โดยใชผลิ ต ภั ณ ฑ' จุ ลิ น ทรี ย'
จึงมีความจําเป/นตองจัดหาป4จจัยการผลิตทางการเกษตรที่เนนสงเสริมใหเกษตรกรรูจัดการพึ่งตนเองอยางพอดี
ลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาส ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค'
จึงมีความจําเป/นตองเตรียมจัดหาป4จจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสารเรงซุปเปอร' พด.1 สารเรง
ซุปเปอร' พด.2 สารเรงซุป เปอร' พด.3 สารเรงซุป เปอร' พด.6 และสารเรงซุ ปเปอร' พด.7 เพื่ อสนับ สนุ น
ใหกับหมอดินอาสา กลุมเกษตรกร และเกษตรกร ไดอยางเพียงพอในการปรับปรุงคุณภาพดินนั้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชเป/นป4จจัยการผลิตทางการเกษตร สําหรับรณรงค' สงเสริมกลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย'
ลดใชสารเคมีทางการเกษตร หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชนผูสนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากระบบเกษตรเคมีเป/นเกษตรลดใชสารเคมี/เกษตรอินทรีย' ลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาส
สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร'การพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย' แหงชาติ ตามนโยบายภาครั ฐ สู การปฏิ บั ติ
อยางเห็นผลและเป/นรูปธรรม
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเป/นนิติบุคคล และตองเป/นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส'
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเป/นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือหามติดตอ
หรือหามเขาเสนอราคากับทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเป/นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป/นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเป/นผูที่มีผลประโยชน'รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเป/น
ผูมีผลประโยชน'รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส' ณ วันประกาศประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส' หรือไมเป/นผูกระทําการอันเป/นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป/นธรรม
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเป/นผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูเสนอราคาตองไมเป/นผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคา ในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
3.6 ผูเสนอราคาตองมี ประสบการณ' ในการขยายเชื้ อจุ ลิ น ทรี ย' เพื่ อผลิ ต เป/ น ผลิ ต ภั ณฑ' จุ ลิ น ทรี ย'
มีผลงานรับจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ในวงเงินไมนอยกวา 3,200,000 บาท
และเป/นผลงานที่เป/นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจเทานั้น
คณะกรรมการราง TOR 1. ……ธนา สมบัตทัฬห…….ประธานกรรมการ
(นายธนา สมบัติทัฬห)
2. ………มยุรี ปละอุด………กรรมการ 3. .........วันรัก ปรางค'วัฒนากุล.......กรรมการ
(นางสาวมยุรี ปละอุด)
(นางวันรัก ปรางค'วัฒนากุล)
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3.1 ผู เสนอราคาตองมี เครื่ องมื อวิ ทยาศาสตร' ไดแก ถั งหมั กเชื้ อจุ ลิ นทรี ย' ตู บมเชื้ อจุ ลิ นทรี ย'
หมอนึ่ ง ความดั น ไอน้ํ า สํ า หรั บ ฆาเชื้ อ สํ า หรั บ ผลิ ต เป/ น อุ ต สาหกรรม เครื่ อ งผสมเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย' และ
เครื่ องปU ดผนึ กซอง หองปฏิ บั ติ การจุ ลิ นทรีย' ที่มีความพรอมดานอุ ปกรณ' เทคนิ ค และเจาหนาที่ เทคนิ คดาน
จุลินทรีย' และโรงงานผลิตการขยายเชื้อพรอมสถานที่ผึ่งเชื้อ สําหรับทําเป/นผลิตภัณฑ'จุลินทรีย'เชิงพาณิชย'
3.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป/นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป/นผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.3 บุคคลหรือนิ ติบุคคลที่จะเขาเป/นคู สัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ งไดดํ าเนิน การจั ดซื้อจั ดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส' (e-Government Procurement : e-GP)
3.4 คู สั ญ ญาตองรั บ จายเงิ น ผานบั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น เวนแตการรั บ จายเงิ น แตละครั้ ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป/นเงินสดก็ได

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- เอกสารแนบ TOR ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร' พด.1 สารเรงซุปเปอร' พด.2 สารเรง
ซุ ปเปอร' พด.3 สารเรงซุ ป เปอร' พด.6 และสารเรงซุ ป เปอร' พด.7 แบบซอง แบบกลองบรรจุ ส ารเรง
ตามรายละเอียดแนบทาย

5. ระยะเวลาดําเนินการ
- ตองสงมอบ สารเรงซุปเปอร' พด. 1 2 3 6 และ 7 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการชําระเงิน
- วงเงินในการจัดหาเป/นเงินทั้งสิ้น 8,166,500 บาท (แปดลานหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหารอย
บาทถวน)
- เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญา เมื่อผูรับจางสง
มอบสารเรงซุปเปอร' พด. 1 2 3 6 และ 7 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนด ดังนี้
งวดที่ 1 สงมอบสารเรงซุปเปอร' พด.1 จํานวน 131,500 ซอง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงาน
พรอมคุณภาพ ซึ่งตองผานการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
งวดที่ 2 สงมอบสารเรงซุปเปอร' พด.2 จํานวน 187,500 ซอง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงาน
พรอมคุณภาพ ซึ่งตองผานการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
งวดที่ 3 สงมอบสารเรงซุปเปอร' พด.3 จํานวน 95,000 ซอง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงาน
พรอมคุณภาพ ซึ่งตองผานการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
งวดที่ 4 สงมอบสารเรงซุปเปอร' พด.6 จํานวน 59,500 ซอง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงาน
พรอมคุณภาพ ซึ่งตองผานการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) สงมอบสารเรงซุปเปอร' พด.7 จํานวน 98,000 ซอง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ไดปริมาณงานพรอมคุณภาพ ซึ่งตองผานการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด

ทั้ ง นี้ สงมอบงวดใดกอนก็ ไ ด โดยทุ กงวดตองมี ก ารกํ า หนดสงมอบภายใน 90 วั น โดยสงมอบ
ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดนาน
และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ไดทําการตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว และจะตองผานการตรวจวิเคราะห'
ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยจะเบิกจายเงินเขาบัญชีผูขายตามระบบ GFMIS ที่กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังกําหนด
คณะกรรมการราง TOR 1. ……ธนา สมบัตทัฬห…….ประธานกรรมการ
(นายธนา สมบัติทัฬห)
2. ………มยุรี ปละอุด………กรรมการ 3. .........วันรัก ปรางค'วัฒนากุล.......กรรมการ
(นางสาวมยุรี ปละอุด)
(นางวันรัก ปรางค'วัฒนากุล)
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7. การสุมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห
- การสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะห'เชื้อจุลินทรีย'เพื่อการตรวจรับนั้น ตองสงสารเรงซุปเปอร' พด.
ทุกชนิดที่จัดจาง และดําเนินการสุมตัวอยางตามวิธีการสุมที่กําหนด และนําตัวอยางที่สุมมาตรวจวิเคราะห'
มาตรฐาน ที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เทานั้น
8. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ' เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เลขที่ 95 หมู 11 ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน
โทรศัพท' 054-771588 โทรสาร 054-771664
E-mail : r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th
สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ' หรือมีความเห็น ตองเปUดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ
วิจารณ' หรือมีความเห็นดวย

หมายเหตุ : การจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเป3นหนังสือไวตอเมื่อ ไดรับจัดสรร
งบประมาณประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2560 จากกรมพัฒนาที่ดินแลว

คณะกรรมการราง TOR 1. ……ธนา สมบัตทัฬห…….ประธานกรรมการ
(นายธนา สมบัติทัฬห)
2. ………มยุรี ปละอุด………กรรมการ 3. .........วันรัก ปรางค'วัฒนากุล.......กรรมการ
(นางสาวมยุรี ปละอุด)
(นางวันรัก ปรางค'วัฒนากุล)

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
เรื่อง ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเร#งซุปเปอร& พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&
(e-bidding)
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ มีความประสงค ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเร#งซุปเปอร พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗
(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต#อไปนี้
๑. เปAนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกล#าว
๒. ไม#เปAนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม#เปAนผูมีผลประโยชนร#วมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก# กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม#เปAนผูกระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเปAนธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไม#เปAนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม#ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต#รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความ
คุมกันเช#นว#านั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไม#เปAนผูที่ถูกประเมินสิทธิผเสนอราคาในสถานะที
ู
่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. ผูเสนอราคาตองเปAนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไม#นอยกว#า ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
และเปAนผลงานที่เปAนคู#สญ
ั ญาโดยตรงกับส#วนราชการ หน#วยงาน ตามกฎหมายว#าดวยระเบียบบริหารราชการส#วนทองถิ่น หน#วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปAนราชการบริหารส#วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน#วยงานเอกชนที่กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๗เชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร#วมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร#วมคาไดจดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม# โดยหลักการกิจการร#วมคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการร#วมคา" ส#วนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการร#วมคาดังกล#าว
สามารถนําผลงานของผูเขาร#วมคามาใชแสดงเปAนผลงานของกิจการร#วมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการร#วมคาไม#ไดจดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม# โดยหลักการนิติบุคคลแต#ละนิตบิ ุคคลทีเ่ ขาร#วมคาทุกรายจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต#ในกรณีที่กิจการร#วมคาไดมีขอตกลงระหว#างผูเขาร#วมคาเปAน
ลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขาร#วมคารายใดรายหนึ่งเปAนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐาน
ดังกล#าวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการร#วมคานั้นสามารถใชผลงาน
ของผูร#วมคาหลักรายเดียวเปAนผลงานของกิจการร#วมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการร#วมคาที่จดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม#" หมายความว#า กิจการร#วมคาที่จดทะเบียนเปAนนิติบุคคลต#อหน#วยงานของรัฐซึ่งมี
หนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปAนคู#สัญญาตองไม#อยู#ในฐานะเปAนผูไม#แสดงบัญชีรายรับรายจ#าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ#ายไม#
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปAนคู#สัญญากับหน#วยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (eGovernment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ

๙. คู#สญ
ั ญาตองรับและจ#ายเงินผ#านบัญชีธนาคาร เวนแต# การจ#ายเงินแต#ละครั้งซึ่งมีมลู ค#าไม#เกิน สามหมื่นบาทคู#สญ
ั ญาอาจจ#าย
เปAนเงินสดก็ได
๑๐. ตามเอกสารแนบทายประกาศ
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหว#างเวลา
........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ#านทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผ#านทางธนาคาร ในระหว#างวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผ#านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปAนที่เรียบรอยแลวจนถึงก#อนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ผ#านทางอีเมล r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th ภายในวันที่ ........................ โดยกรมพัฒนา
ที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗จะชี้แจงรายละเอียดดังกล#าวผ#านทางเว็บไซต http://r07.ldd.go.th ,
www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ)
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส#วนที่ ๑ และเอกสารส#วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได
ตั้งแต#วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเร'งซุปเปอร พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความประสงค#จะ ประกวดราคาจ%างขยายเชื้อสาร
เรงซุปเปอร# พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ด%วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (e-bidding) ณ โดยมีข%อแนะนําและ
ข%อกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว%ในระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส#
๑.๓ สัญญาจ%างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู%เสนอราคาที่มผี ลประโยชน#รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว%ในระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส#
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ แบบกลอง ซอง
๔.แบบกลอง+ซอง.pdf
๑.๘ รายละเอียด พด.๑
รายละเอียดจัดจ%างขยายเชื้อ ซุปเปอร# พด.๑.pdf
๑.๙ รายละเอียด พด.๒
รายละเอียดจัดจ%างขยายเชื้อ ซุปเปอร# พด.๒.pdf
๑.๑๐ รายละเอียด พด.๓
รายละเอียดจัดจ%างขยายเชื้อ ซุปเปอร# พด.๓.pdf
๑.๑๑ รายละเอียด พด.๖

รายละเอียดจัดจ%างขยายเชื้อ ซุปเปอร# พด.๖ _๑_.pdf
๑.๑๒ รายละเอียด พด.๗
รายละเอียดจัดจ%างขยายเชื้อ ซุปเปอร# พด.๗.pdf
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผู%เสนอราคาต%องเปIนผู%มีอาชีพรับจ%างงานที่ประกวดราคาจ%าง
๒.๒ ผู%เสนอราคาต%องไมเปIนผู%ที่ถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ทิ้งงานของทางราชการและได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว หรือไมเปIนผู%ที่ได%รับผลของ
การสั่งให%นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปIนผู%ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู%เสนอราคาต%องไมเปIนผู%มผี ลประโยชน#รวมกันกับผูเ% สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือไมเปIน
ผู%กระทําการอันเปIนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรมตามข%อ ๑.๕
๒.๔ ผู%เสนอราคาต%องไมเปIนผู%ได%รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว%นแตรัฐบาลของผู%เสนอราคาได%มีคําสั่ง
ให%สละสิทธิ์และความคุม% กันเชนวานั้น
๒.๕ ผู%เสนอราคาต%องไมเปIนผู%ที่ถูกประเมินสิทธิผเู% สนอราคาในสถานะที่ห%ามเข%าเสนอราคาและห%ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ผู%เสนอราคาต%องเปIนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ%างในวงเงินไมน%อยกวา ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท และเปIนผลงานที่เปIนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาด%วยระเบียบบริหารราชการสวนท%องถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห%มีฐานะเปIนราชการบริหารสวนท%องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานเชื่อถือ
ผู%เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมค%า" ต%องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมค%าได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมค%าจะต%องมีคณ
ุ สมบัติครบถ%วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว%
ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให%เสนอราคาในนาม "กิจการรวมค%า" สวนคุณสมบัติด%านผลงาน กิจการรวมค%าดังกลาว
สามารถนําผลงานของผู%เข%ารวมค%ามาใช%แสดงเปIนผลงานของกิจการรวมค%าที่เข%าประกวดราคาได%
(๒) กรณีที่กิจการรวมค%าไมได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิตบิ ุคคลทีเ่ ข%ารวมค%าทุกรายจะต%องมี
คุณสมบัติครบถ%วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคา เว%นแตในกรณีที่กิจการรวมค%าได%มขี %อตกลงระหวางผู%เข%ารวมค%าเปIน
ลายลักษณ#อักษรกําหนดให%ผเู% ข%ารวมค%ารายใดรายหนึ่งเปIนผูร% ับผิดชอบหลักในการเข%าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมาพร%อมการยื่นข%อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# กิจการรวมค%านั้นสามารถใช%ผลงาน
ของผู%รวมค%าหลักรายเดียวเปIนผลงานของกิจการรวมค%าที่ยื่นเสนอราคาได%
ทั้งนี้ "กิจการรวมค%าที่จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมค%าที่จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมี
หน%าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค%า กระทรวงพาณิชย#)
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเปIนคูสัญญาต%องไมอยูในฐานะเปIนผู%ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเปIนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึง่ ได%ดําเนินการจัดซื้อจัดจ%าง ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส# (eGovernment Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส# ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต#ศูนย#ข%อมูลจัดซื้อจัดจ%าง
ภาครัฐ
๒.๙ คูสัญญาต%องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว%นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คา ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปIน
เงินสดก็ได%
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู%เสนอราคาจะต%องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร%อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# โดยแยกเปIน
๒ สวน คือ

๓.๑ ส'วนที่ ๑ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) ในกรณีผเู% สนอราคาเปIนนิติบุคคล
(ก) ห%างหุ%นสวนสามัญหรือห%างหุ%นสวนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ%นสวนผู%จดั การ ผู%มี
อํานาจควบคุม (ถ%ามี) พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห#สนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู%จดั การ ผู%มีอํานาจควบคุม (ถ%ามี) และบัญชีผู%ถือหุ%น รายใหญ (ถ%ามี) พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง
(๒) ในกรณีผเู% สนอราคาเปIนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิ ุคคลให%ยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%นั้น สําเนา
ข%อตกลงที่แสดงถึงการเข%าเปIนหุ%นสวน (ถ%ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%เปIนหุ%นสวน พร%อมทั้งรับรองสําเนาถูกต%อง
(๓) ในกรณีผเู% สนอราคาเปIนผู%เสนอราคารวมกันในฐานะเปIนผูร% วมค%า ให%ยื่นสําเนาสัญญาของการเข%ารวมค%า สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู%รวมค%า และในกรณีที่ผู%เข%ารวมค%าฝ`ายใดเปIนบุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%รวม
ค%าฝ`ายใดเปIนนิติบุคคล ให%ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว%ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย#
(๔.๒) สําเนาบัตรประชาชน
(๔.๓) สําเนาทะเบียนบ%าน
(๔.๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได%ยื่นพร%อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# ตามแบบในข%อ ๑.๖
(๑) โดยไมต%องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส'วนที่ ๒ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปfดอากรแสตมปgตามกฎหมายในกรณีที่ผู%เสนอราคามอบอํานาจ ให%บุคคลอืน่ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส# หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู%เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข%อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานจ%างพร%อมทั้งรับรองสําเนาถูกต%อง (ให%ใช%ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามข%อ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการจ%าง ซึ่งจะต%องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ# คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไว%ด%วย
(๕) 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%ในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส#นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส#หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู%เสนอราคา โดยไมต%องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให%เสนอราคาเปIนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือ
ตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว%ท%ายใบเสนอราคาให%ถูกต%อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
คาใช%จายทั้งปวงไว%แล%ว
ราคาที่เสนอจะต%องเสนอกําหนดยืนราคาไมน%อยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเ% สนอราคาต%อง
รับผิดชอบราคาที่ตนได%เสนอไว%และจะถอนการเสนอราคามิได%
๔.๓ ผู%เสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจ%างแล%วเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ%าง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผู%เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถี่ถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาจ%าง
อิเล็กทรอนิกส#ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ%างอิเล็กทรอนิกส#

๔.๕ ผู%เสนอราคาจะต%องยื่นข%อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# ในวันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพ%นกําหนดเวลายื่นข%อเสนอและเสนอราคาแล%ว จะไมรับเอกสารการยื่นข%อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%เสนอราคาแตละรายวา เปIนผู%เสนอ
ราคาที่มผี ลประโยชน#รวมกันกับผูเ% สนอราคารายอื่นตามข%อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#กอนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข%อเสนอวา มีผู%เสนอราคา
รายใดกระทําการอันเปIนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรมตามข%อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปIน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู%เสนอราคารายนั้นออกจากการเปIนผูเ% สนอราคา และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ% สนอราคาดังกลาวเปIนผู%ทิ้งงาน เว%นแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะ
วินิจฉัยได%วาผู%เสนอราคารายนั้นเปIนผู%ที่ให%ความรวมมือเปIนประโยชน#ตอการพิจารณาของทางราชการและมิได%เปIนผู%รเิ ริม่ ให%มีการ
กระทําดังกลาว
๔.๖ ผู%เสนอราคาจะต%องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว%ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
(๒) ราคาที่เสนอจะต%องเปIนราคาที่รวมภาษีมลู คาเพิม่ และภาษีอื่นๆ (ถ%ามี) รวมคาใช%จายทั้งปวงไว%ดว% ยแล%ว
(๓) ผู%เสนอราคาจะต%องลงทะเบียนเพื่อเข%าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ห%ามผูเ% สนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู%เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด%วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ของ
กรมบัญชีกลางที่แสดงไว%ในเว็บไซต# www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู%เสนอราคาต%องวางหลักประกันการเสนอราคาพร%อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# โดยใช%
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๐๘,๓๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันสามร%อยยี่สิบห%าบาทถ%วน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให%แกสํานักงาน โดยเปIนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# หรือ
กอนหน%านั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผเู% สนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปIนหลักประกันการเสนอราคา จะต%องสงต%นฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาให%สวนราชการตรวจสอบความถูกต%อง ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดให%ระบุชื่อผู%เสนอ
ราคา เปIนผู%วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีทผี่ ู%เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมค%า" ประสงค#จะใช%หนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารในประเทศเปIนหลักประกันการเสนอราคา ให%ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมค%าได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม ให%ระบุชื่อผู%เสนอราคา ซึ่งต%องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการ
รวมค%า เทานั้น
(๒) กรณีที่กิจการรวมค%าไมได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม ให%ระบุชอื่ ผู%เสนอราคา ซึ่งต%องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติ
บุคคลรายใดรายหนึ่งตามทีส่ ัญญารวมค%ากําหนดให%เปIนผูเ% ข%าเสนอราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ "กิจการรวมค%าที่จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมค%าที่จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมี
หน%าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค%า กระทรวงพาณิชย#)

หลักประกันการเสนอราคาตามข%อนี้ สํานักงานจะคืนให%ผเู% สนอราคาหรือผู%ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได%พิจารณาใน
เบื้องต%นเรียบร%อยแล%ว เว%นแตผูเ% สนอราคารายที่คดั เลือกไว% ๓ ลําดับแรก จะคืนให%ตอเมื่อได%ทําสัญญาหรือข%อตกลง หรือเมื่อผู%เสนอ
ราคาได%พ%นจากข%อผูกพันแล%ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนให%โดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข%อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช%หลักเกณฑ# ราคา และจะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู%เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ มถูกต%องตามข%อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข%อเสนอไมถูกต%อง หรือไมครบถ%วนตามข%อ ๓ หรือ
ยื่นข%อเสนอไมถูกต%องตามข%อ ๔ แล%ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะไมรับพิจารณาราคาของผู%เสนอ
ราคารายนั้น เว%นแตเปIนข%อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปIนประโยชน#ตอสํานักงานเทานั้น
๖.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาข%อเสนอของผูเ% สนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู%เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู%รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบจัดซือ้ จัดจ%างด%วยอิเล็กทรอนิกส# หรือ
บัญชีรายชื่อผู%ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบการจัดซื้อจัดจ%างด%วยอิเล็กทรอนิกส#ของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส#ของผูเ% สนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ%างด%วยอิเล็กทรอนิกส#
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทเี่ ปIนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให%
เกิดความได%เปรียบเสียเปรียบแกผูเ% สนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
หรือสํานักงาน มีสิทธิให%ผู%เสนอราคาชี้แจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข%อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข%องกับผู%เสนอราคาได% สํานักงานมีสิทธิที่
จะไมรับข%อเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต%อง
๖.๕ สํานักงานทรงไว%ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได% และอาจพิจารณาเลือกจ%าง ใน
จํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#โดยไมพิจารณาจัดจ%างเลยก็
ได% สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน#ของทางราชการเปIนสําคัญ และให%ถือวาการตัดสินของสํานักงานเปIนเด็ดขาด ผู%เสนอราคาจะ
เรียกร%องคาเสียหายใดๆ มิได% รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#และลงโทษผู%เสนอราคาเปIนผู%ทิ้งงาน
ไมวาจะเปIนผูเ% สนอราคาที่ได%รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได%วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปIนเท็จ หรือใช%ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปIนต%น
ในกรณีที่ผู%เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได%วาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได% คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือสํานักงานจะให% ผูเ% สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให%เชื่อได%วา ผู%เสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามประกวดราคาจ%างอิเล็กทรอนิกส#ให%เสร็จสมบูรณ# หากคําชี้แจงไมเปIนที่รับฟnงได% สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับข%อเสนอ
หรือไมรับราคาของผู%เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข%อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข%อเสนอวา ผู%เสนอราคาที่มสี ิทธิ ได%รับการคัดเลือกเปIนผู%เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน#รวมกันกับผูเ% สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือเปIนผู%เสนอราคา ที่กระทําการอันเปIนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม ตามข%อ ๑.๕ สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ% สนอราคาที่ได%รับคัดเลือกรายดังกลาวออก
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู%เสนอราคารายนั้นเปIนผู%ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีไ่ ด%ดําเนินการไปแล%วจะเปIนประโยชน#แกทาง
ราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได%

๗. การทําสัญญาจาง
ผู%ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะต%องทําสัญญาจ%างตามแบบสัญญา ดังระบุในข%อ ๑.๓ กับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได%รับแจ%ง และจะต%องวางหลักประกันสัญญาเปIนจํานวนเงินเทากับร%อยละ ๕ ของราคาคาจ%างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ได% ให%
สํานักงานยึดถือไว%ในขณะทําสัญญา โดยใช%หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให%แกสํานักงาน โดยเปIนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหน%านั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย#ที่ได%รับ
อนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย#และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได%แจ%งชื่อ
เวียนให%สวนราชการตาง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช% ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให% โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู%ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (ผู%รับจ%าง) พ%นจากข%อ
ผูกพันตามสัญญาจ%างแล%ว
๘. ค'าจางและการจ'ายเงิน
สํานักงานจะจายเงินคาจ%าง โดยแบงออกเปIน ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๒๖.๕๗ ของคาจ%าง เมื่อผู%รบั จ%างได%ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๒๖.๕๗
ของคาจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน สงมอบสารเรงซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๑๓๑,๕๐๐ ซอง เมื่อผูร% ับจ%างได%ปฏิบตั ิงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซึ่งต%องผานการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๒ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๓๒.๑๔ ของคาจ%าง เมื่อผู%รบั จ%างได%ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๓๒.๑๔
ของคาจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน สงมอบสารเรงซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๑๘๗,๕๐๐ ซอง เมื่อผูร% ับจ%างได%ปฏิบตั ิงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซึ่งต%องผานการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๓ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๕.๑๒ ของคาจ%าง เมื่อผู%รบั จ%างได%ปฏิบัติงาน งวดที่ ๓ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๕.๑๒
ของคาจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน สงมอบสารเรงซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๙๕,๐๐๐ ซอง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบตั ิงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซึ่งต%องผานการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๔ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๐.๕๗ ของคาจ%าง เมื่อผู%รบั จ%างได%ปฏิบัติงาน งวดที่ ๔ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๐.๕๗
ของคาจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน สงมอบสารเรงซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๕๙,๕๐๐ ซอง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบตั ิงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซึ่งต%องผานการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดสุดท%าย เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๕.๖ ของคาจ%าง เมื่อผู%รบั จ%างได%ปฏิบัติงานทั้งหมดให%แล%วเสร็จเรียบร%อยตามสัญญา รวมทั้ง
ทําสถานที่จ%างให%สะอาดเรียบร%อย
๙. อัตราค'าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ%างข%อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร%อยละ ๐.๑๐ ของคาจ%างตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร'อง
ผู%ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ซึ่งได%ทําข%อตกลงเปIนหนังสือ หรือทําสัญญาจ%าง ตามแบบ ดังระบุในข%อ ๑.๓ แล%วแตกรณี
จะต%องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ%างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน%อยกวา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่สํานักงานได%รับมอบ
งาน โดยผูร% ับจ%างต%องรีบจัดการซอมแซมแก%ไขให%ใช%การได%ดดี ังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได%รับแจ%งความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจ%างสําหรับงานจ%างครั้งนี้ ได%มาจากเงินงบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได%ตอเมื่อ สํานักงานได%รับอนุมัติเงินคาจ%างจากเงินงบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๐ แล%วเทานั้น

๑๑.๒ เมื่อสํานักงานได%คัดเลือกผูเ% สนอราคารายใด ให%เปIนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#แล%ว ถ%าผูร% ับจ%างจะต%อง
สั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ%างดังกลาวเข%ามาจากตางประเทศ และของนั้นต%องนําเข%ามาโดยทางเรือในเส%นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถให%บริการรับขนได%ตามที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู%เสนอราคาซึ่งเปIนผู%รับจ%างจะต%องปฏิบัตติ ามกฎหมายวา
ด%วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ%งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข%ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจ%าทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผู%รับจ%างสั่งหรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เว%นแตเปIนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออื่นได%
(๒) จัดการให%สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว%นแตจะได%รบั
อนุญาตจากกรมเจ%าทา ให%บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต%องได%รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปIนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติ าม (๑) หรือ (๒) ผู%รับจ%างจะต%องรับผิดตามกฎหมายวาด%วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเ% สนอราคาซึ่งสํานักงานได%คัดเลือกแล%ว ไมไปทําสัญญา หรือข%อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว%ในข%อ ๗ สํานักงานจะ
ริบหลักประกันการยื่นข%อเสนอ หรือเรียกร%องจากผู%ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นข%อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความ
เสียหายอื่น (ถ%ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให%เปIนผู%ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก%ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข%อกําหนดในแบบสัญญาให%เปIนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ%ามี)
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจ%างผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ#ที่กฎหมายและระเบียบได%กําหนดไว%โดยเครงครัด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

