










( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซือด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี........................
การซือซือปูนเพอืการเกษตร (โดโลไมท์)
ตามประกาศ สาํนักงานพัฒนาทดีนิเขต ๗

ลงวันท ี พฤศจกิายน ๒๕๖๒

สํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗ ซงึตอ่ไปนีเรียกวา่ "สํานกังาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือด้วย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี 

ซือปนูเพือการเกษตร (โดโลไมท์) 
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑,๑๖๐ ตนั

พสัดทีุจะซือนีต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพทีจะใช้งานได้ทนัที
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั
นี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบการจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาซือขายทวัไป
๑.๔ แบบหนงัสือคําประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา
๑.๕ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ๒

๑.๗ พืนทีสง่มอบปนู สถานีพฒันาทีดินนา่น
๑.๘ พืนทีสง่มอบปนู สถานีพฒันาทีดินแพร่
๑.๙ พืนทีสง่มอบปนู สถานีพฒันาทีดินพะเยา
๑.๑๐ พืนทีสง่มอบปนู สถานีพฒันาทีดินเชียงราย

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ



๒.๔ ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชวัคราว เนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิตบิคุคลทีผู้ ทิงงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ สํานกังาน

ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี

๒.๙ ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเช่นวา่นนั

๒.๑๐ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๓.    หลักฐานการยืนข้อเสนอ
ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใชนิ่ติบคุคล ให้ยืนสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นนั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นทีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทงัรับรอง
สําเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ยืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยืนสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี
                                   (๔)    เอกสารเพิมเติมอืนๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมลูคา่เพิม
                                           (๔.๓)   สําเนาทะเบียนบ้าน



                                           (๔.๔)   สําเนาบตัรประชาชน
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ๑ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
                                   (๑)    ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอืนกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซงึตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทงันี
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ทีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นนั
                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นที ๒ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี โดยไมมี่เงือนไขใดๆ ทงัสนิ และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทงัหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยืนข้อเสนอโดย
ไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงือนไขทีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทงันี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทงัสนิซงึรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม ภาษีอากรอืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่
ใช้จ่ายอืนๆ ทงัปวงไว้แล้ว จนกระทงัสง่มอบพสัดใุห้ ณ สถานีพฒันาทีดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย

ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตงัแตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ ยืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือขาย หรือวนัทีได้รับหนงัสือแจ้งจาก สํานกังาน ให้สง่มอบพสัดุ



๔.๔ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ ปนูเพือ
การเกษตร (โดโลไมท์) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพือประกอบการ
พิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี สํานกังานจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุเสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม โดยลงลายมือผู้ ยืน
ข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารทีจดัสง่หรือนํามาแสดง ตาม
บญัชีเอกสารสว่นที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนั
ที ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. ณ สํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗ 
น่าน เลขที ๙๕ หมู ่๑๑ ต.ดูใ่ต้ อ.เมืองนา่นจ.น่าน

ทงันี สํานกังานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขนึแก่ตวัอย่างดงักลา่ว ตวัอยา่งทีเหลือหรือ
ไมใ่ช้แล้ว สํานกังานจะคืนให้แก่ผู้ ยืนข้อเสนอา

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซืออิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผู้ ยืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ สํานกังาน ผา่นทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผู้ ยืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนันนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ และสํานกังาน จะพิจารณาลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอดงักลา่ว
เป็นผู้ ทิงงาน เว้นแต ่สํานกังาน จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัมิใชเ่ป็นผู้ ริเริมให้มีการกระทําดงักลา่วและ
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ สํานกังาน

๔.๑๐ ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี
                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงือนไขทีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมลูคา่เพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จ่ายทงัปวงไว้ด้วยแล้ว



                                   (๓)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ยืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางทีแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี สํานกังานจะ

พิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ สํานกังาน จะพิจารณาจาก 
ราคารวม

๕.๓ หากผู้ ยืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลกัฐานการยืนข้อ
เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั เว้นแต ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตา่งไปจากเงือนไขทีสํานกังานกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นทีมิใชส่าระ
สําคญัและความแตกตา่งนนัไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็นการผิด
พลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั

๕.๔ สํานกังานสงวนสทิธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ยืนข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี
                                   (๑)    ไมป่รากฏชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัในบญัชีรายชือผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของสํานกังาน
                                   (๒)    ไมก่รอกชือผู้ ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซอืจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน

๕.๕ ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือสํานกังานมีสทิธิให้ผู้ ยืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพิมเติมได้ สํานกั
งาน มีสทิธิทีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

๕.๖ สํานกังานทรงไว้ซงึสิทธิทีจะไม่รับราคาตําสดุ หรือราคาหนงึราคาใด หรือราคาทีเสนอทงั
หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนงึรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัซือเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ สาํนกังานเป็นเดด็ขาด ผู้ ยืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทงัสํานกังาน จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ทิง
งาน ไม่วา่จะเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุเชือถือได้วา่การยืนข้อเสนอกระทําการ



โดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็น
ต้น 

ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสดุ เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
สํานกังาน จะให้ผู้ ยืนข้อเสนอนนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผู้ ยืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแจงไมเ่ป็นทีรับฟังได้ สํานกังาน มีสิทธิทีจะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั ทงันี ผู้ ยืนข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสีย
หายใดๆ จากสํานกังาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสญัญาสํานกังานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
หากปรากฏวา่มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รับการคดัเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา

๖.     การทาํสัญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสงิของได้ครบถ้วนภาย

ใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัทีทําข้อตกลงซือสํานกังานจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการทําสญัญาตาม
แบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบสงิของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัทําการ หรือสํานกังานเห็นวา่ไมส่มควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซือขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบั
สํานกังานภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ 
๕ ของราคาคา่สงิของทีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้สํานกังานยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนั
อยา่งหนงึอยา่งใดดงัตอ่ไปนี
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซน็สงัจ่าย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์นนั
ชําระตอ่เจ้าหน้าทีในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทําการ
                          (๓)     หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคําประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบญัชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา
ประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

หลกัประกนันีจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบียภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือขายแล้ว

หลกัประกนันีจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุซือซงึสํานกังาน ได้รับมอบไว้
แล้ว



๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ
สํานกังาน จะจ่ายคา่สิงของซงึได้รวมภาษีมลูคา่เพิม ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ และคา่ใช้จา่ยทงั

ปวงแล้วให้แก่ผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมือผู้ขายได้สง่มอบสงิของได้ครบถ้วนตามสญัญาซือ
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และสํานกังาน ได้ตรวจรับมอบสงิของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงซือ

ขายเป็นหนงัสือ ให้คดิในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สงิของทียงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั
๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซงึได้ทําสญัญาซือขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซือเป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสงิของทีซือขายทีเกิดขนึภายใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๖ เดือน นบัถดัจากวนัที สํานกังาน ได้รับมอบสงิของ โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืนๆ
๑๐.๑ เงินคา่พสัดสํุาหรับการซือครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๓
การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมือสํานกังานได้รับอนมุติัเงินคา่พสัดจุากเงินงบ

ประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเทา่นนั 
๑๐.๒ เมือสํานกังานได้คดัเลือกผู้ ยืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือสงิของตาม

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสงัหรือนําสิงของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนนั
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยืนข้อเสนอซงึเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี
                                   (๑)    แจ้งการสงัหรือนําสงิของทีซือขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตงัแตว่นัทีผู้ขายสงั หรือซือของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืนได้
                                   (๒)    จดัการให้สิงของทีซือขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิธิเชน่เดียวกบั
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสงิของนนัโดยเรืออืน
ทีมิใช่เรือไทย ซงึจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนนัก่อนบรรทกุของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน
                                   (๓)    ในกรณีทีไมป่ฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่
เสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ ยืนข้อเสนอซงึสํานกังานได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงซือเป็นหนงัสือ
ภายในเวลาทีกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ สํานกังานจะริบหลกัประกนัการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนงัสือคําประกนัการยืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทงัจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ ทิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๐.๔ สํานกังานสงวนสทิธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อ
ตกลงซือเป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 



๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของสํานกังาน คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นทีสดุ และผู้ ยืนข้อเสนอไมมี่
สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิมเติม 

๑๐.๖ สํานกังานอาจประกาศยกเลกิการจดัซือในกรณีตอ่ไปนีได้ โดยทีผู้ ยืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
คา่เสียหายใดๆ จากสํานกังานไมไ่ด้ 
                                   (๑)    สํานกังานไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินทีจะใช้ในการจดัซือหรือทีได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียง
พอทีจะทําการจดัซือครังนีตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการจดัซือหรือทีได้รับการคดัเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัซือครังนีตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานกังาน หรือกระทบ
ตอ่ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซงึออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑. การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการซือ ผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัิตามหลกั

เกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

สํานกังาน สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดั
เลือกให้เป็นผู้ขายเพือนํามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ

ทงันี หากผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ทีกําหนดจะถกูระงบัการยืนข้อเสนอ
หรือทําสญัญากบัสํานกังาน ไว้ชวัคราว

สํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๒



( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพฒันาทดีนิเขต ๗

เรือง ประกวดราคาซือซือปูนเพือการเกษตร (โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สํานกังานพฒันาทีดนิเขต ๗ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือซือปนูเพือการเกษตร (โดโลไมท์) ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือในการประกวดราคาครังนี เป็นเงินทงั
สิน ๑,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนงึล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนสองพนับาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี 

ซอืปนูเพือการเกษตร (โดโลไมท์) 
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑,๑๖๐ ตนั

ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ
๔. ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชวัคราว 

เนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๕. ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ ทิงงานของหนว่ย
งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถงึนิติบคุคลทีผู้ ทิงงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย

๖. มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพให้ขายพสัดทีุประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่สํานกังานพฒันาทีดนิ
เขต ๗ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี

๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยืนข้อ
เสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิความคุ้มกนัเชน่วา่นนั

๑๐. ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตงัแตว่นัทีประกาศจนถงึก่อนวนัเสนอราคา



สําเนาถกูต้อง

ศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ
(นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ)

นกัวิชาการเกษตร
ประกาศขนึเว็บวนัที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดย นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ นกัวิชาการเกษตร

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวนัและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 
สํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗ ผา่นทางอีเมล์ r07_2@ldd.go.th หรือชอ่งทางตามทีกรมบญัชีกลางกําหนด ภายใน
วนัที ........................ โดยสํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗จะชีแจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ 
http://r07.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที ........................

ประกาศ ณ วนัที พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประศาสน์ สทุธารักษ์
(นายประศาสน์ สทุธารักษ์)

ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาทีดินเขต ๗
ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมพฒันาทีดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ๑ และเอกสารสว่นที 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงัแตว่นัที ขอรับเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 
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