
( สาํเนา )
ประกาศกรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื �อวัสดุปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) จาํนวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนส่ง ด้วยวธีิ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื �อ

วสัดปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนสง่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

bidding) ราคากลางของงานซื �อในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ�ง

แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี �

 

 ซื �อวสัดปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์

) จํานวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนสง่

(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑  งาน

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี �

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงานของหนว่ย

งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ

กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                 ๗. เป็นนิตบิคุคล ผู้ มีอาชีพให้ขายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ โดย

สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนั

เป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ

เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�ความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที�

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่น

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตั �งแตว่นัที� ........................ ถงึวนั

ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก



สาํเนาถกูต้อง
 

เจตณี บวัเผียน

(นางเจตณี บวัเผียน)

 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๕ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นางเจตณี บวัเผียน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th;

https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข

๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในวนัและเวลาราชการ

 
 
 ประกาศ ณ วนัที�        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

ภิญโญ สวุรรณชนะ 

(นายภิญโญ สวุรรณชนะ)

ผู้ อํานวยการสาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑

ปฎิบตัริาชการแทน อธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ

 

 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที� ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา



( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที� ........................

การซื �อวัสดุปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) จาํนวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนส่ง

ตามประกาศ กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที�        มกราคม ๒๕๖๕

                  กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกวา่ "กรม" มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี �

 

 ซื �อวสัดปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์ )

จํานวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนสง่

(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑  งาน

พสัดทีุ�จะซื �อนี �ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใช้งานได้ทนัที

และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั

นี � โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี �

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาซื �อขายทั�วไป

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํ �าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

                           ๑.๗    ขอบเขตของงาน (TOR)

                    ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยื�นข้อเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
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%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและ

การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗    เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�และความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                          ๒.๑๐  ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี �

                                  กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ข้อตกลงฯจะ

ต้องมีการกําหนดสดัสว่นหน้าที� และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ�งของ หรือมลูคา่ตามสญัญาของผู้ เข้าร่วม

ค้าหลกัมากกวา่ผู้ เข้าร่วมค้ารายอื�นทกุราย

                                  กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกักิจการร่วมค้า

นั �นต้องใช้ผลงานของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอ

                                  สาํหรับข้อตกลงฯ ที�ไมไ่ด้กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ผู้ เข้าร่วมค้าทกุ

รายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                              ๒.๑๒  ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแตล่ะกรณี  ดงันี �

                                          ๒.๑๒.๑ กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์

       - ต้องมีประทานบตัรของตนเองเทา่นั �น และประทานบตัรยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน 

       - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของตนเองที�ยงัไมห่มด

อาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน

                                         ๒.๑๒.๒  กรณีเป็นเจ้าของใบแตง่แร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโด

โลไมท์

      - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์     ของตนเองที�ยงัไมห่มด

อาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน

 - ต้องมีหนงัสอืรับรองแหลง่ที�มาของโดโลไมท์ที�ได้รับประทานบตัร ได้แก่  สาํเนาสญัญาซื �อขาย หรือสาํเนาข้อ

ตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมสาํเนาประทานบตัรโดโลไมท์ที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่

มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ หรือสาํเนาใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ พร้อมผู้ มีอํานาจรับรอง

                                         ๒.๑๒.๓ กรณีเป็นตวัแทนจําหนา่ยโดโลไมท์

           - ต้องแนบหนงัสอืแตง่ตั �งเป็นตวัแทนจําหนา่ยจากผู้ผลติ (ฉบบัจริงพร้อมสาํเนา) และต้องแนบหลกัฐาน

ต้นฉบบัให้ตรวจสอบ  และหนงัสอืรับรองแหลง่ที�มาของแร่ซึ�งต้องไมซํ่ �าซ้อนกบัผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื�นทั �ง 

๒  กรณี พร้อมเอกสารข้อ ๒.๑๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๑๒.๒

 กรณีใบอนญุาตแตง่แร่ และ/หรือ ประทานบตัรใกล้หมดอาย ุหรือหมดอาย ุให้ดําเนินการขออนญุาตตอ่อายุ

พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานการขอตอ่อาย ุใบอนญุาตแตง่แร่  และ/หรือ ประทานบตัรมาด้วย  และแนบใบอนญุาตมี

แร่ไว้ในครอบครอง

            ๒.๑๓  ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมี คลงัเก็บปนูเพื�อการเกษตร และต้องตั �งอยูบ่ริเวณพื �นที�เดียวกนักบัใบอนญุาต

ประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตแตง่แร่ และต้องมีปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) อยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ 50



ของจํานวนที�จดัซื �อในครั �งนี � (ผู้ ยื�นข้อเสนอราคาจดัทํารูปภาพ คลงัเก็บโดโลไมท์ พร้อมระบจํุานวน  วนั  เดือน  ปี ที�

ถ่ายภาพ พร้อมลงลายมือชื�อและประทบัตรา(ถ้ามี))

            ๒.๑๔  ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องนําตวัอยา่งปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) ที�เสนอขาย จํานวน 2  กิโลกรัม  พร้อม

ทั �งผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, MgO, CaO, ความชื �นและขนาดความละเอียด โดยสถาบนัที�เป็นที�ยอมรับ (ผล

การวิเคราะห์รับรองภายในไมเ่กิน 6  เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวนัและ

เวลาที�กําหนด

            ๒.๑๕ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องนําตวัอยา่งกระสอบสาํหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�นพร้อม

เอกสารประกวดราคาในวนัยื�นซอง  จํานวน  1  ชดุ   

              ๒.๑๖ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นนิตบิคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้าง

และหนงัสอืรับรองผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนั ในวงเงินไมน้่อยกวา่  2,500,000 บาท

และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่น

ท้องถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญตัใิห้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ
            
                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                         ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใชนิ่ตบิคุคล ให้ยื�นสาํเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สาํเนาข้อตกลงที�แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทั �งรับรอง

สาํเนาถกูต้อง

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสาํเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม (ถ้ามี)

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ

ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี �



                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสอืมอบ

อํานาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �

หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

                                   (๓)    รายการพิจารณาที� ๑ ซื �อวสัดปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์ ) จํานวน ๓,๐๐๐ ตนั

พร้อมขนสง่ (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

                                           (๓.๑)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕

                                           (๓.๒)    สาํเนาใบขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

(SMEs) (ถ้ามี)

                                   (๔)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบ

ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู

ต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ให้ถือตวั

หนงัสอืเป็นสาํคญั โดยคดิราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่

ใช้จา่ยอื�นๆ ทั �งปวงไว้แล้ว จนกระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ สถานีพฒันาที�ดนิในเขตรับผิดชอบ ของสาํนกังาน

พฒันาที�ดนิเขต ๑๑ ดงันี � จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน ๕๕๐ ตนั จงัหวดัระนอง จํานวน ๒๗๐ ตนั จงัหวดัพงังา

จํานวน ๓๖๐ ตนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวน ๕๕๐ ตนั จงัหวดัชมุพร จํานวน ๕๕๐ ตนั จงัหวดักระบี� จํานวน

๕๕๐ ตนั จงัหวดัภเูก็ต จํานวน ๑๗๐ ตนั

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม

ในสญัญาซื �อขาย หรือวนัที�ได้รับหนงัสอืแจ้งจาก กรม ให้สง่มอบพสัดุ

                          ๔.๔     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ ปนูเพื�อ

การเกษตร (โดโลไมท์) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อประกอบการ

พิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี � กรมจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้อมผล

วิเคราะห์ คา่ CCE, pH, MgO, CaO, ความชื �นและขนาดความละเอียด โดยสถาบนัที�เป็นที�ยอมรับ (ผลการ

วิเคราะห์รับรองภายในไมเ่กิน 6  เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวนัและเวลา

ที�กําหนด และนําตวัอยา่งกระสอบสาํหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�นพร้อมเอกสารประกวดราคาใน



วนัยื�นซอง  จํานวน  1  ชดุ โดยลงลายมือผู้ ยื�นข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุป

จํานวนเอกสารที�จดัสง่หรือนํามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื�อใช้ในการตรวจ

ทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.

 ถงึ ........................ น. ณ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

                ทั �งนี � กรมจะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที�เกิดขึ �นแก่ตวัอยา่งดงักลา่ว ตวัอยา่งที�เหลอืหรือไมใ่ช้

แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ ยื�นข้อเสนอ

                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ

ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื �ออิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๗     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                          เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ

เสนอราคาให้แก่ กรม ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น ตามข้อ

๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราย

อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที�

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้

ทิ �งงาน เว้นแต ่กรม จะพิจารณาเหน็วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นมิใชเ่ป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ

ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี �

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้

จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กําหนด

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี � จํานวน ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง



แสนห้าหมื�นห้าพนับาทถ้วน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ให้แก่ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ ซึ�งเป็นเช็ค

หรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

                          ๕.๒     หนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสอืคํ �า

ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั

เอกสารดงักลา่วมาให้กรมตรวจสอบความถกูต้องในวนัที� ........................ ระหวา่ง

เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสอืคํ �าประกนั

อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาให้ระบชืุ�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญาร่วมค้า

กําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�นข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี � กรมจะคืนให้ผู้ ยื�นข้อเสนอหรือผู้ คํ �าประกนัภายใน ๑๕ วนั

นบัถดัจากวนัที�กรมได้พิจารณาเหน็ชอบรายงานผลคดัเลอืกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยื�นข้อ

เสนอรายที�คดัเลอืกไว้ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมื�อได้ทําสญัญาหรือ

ข้อตกลง หรือผู้ ยื�นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบี �ย

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสทิธิ�ในการพจิารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � กรมจะพิจารณา

ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา

รวม

                          ๖.๓     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ

เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแต ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก

ตา่งไปจากเงื�อนไขที�กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญั

และความแตกตา่งนั �นไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็

น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น

                          ๖.๔     กรมสงวนสทิธิ�ไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่

ไปนี �

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรม



                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกรมมีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเทจ็จริงเพิ�มเตมิได้ กรม มีสทิธิ

ที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

                          ๖.๖     กรมทรงไว้ซึ�งสทิธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกซื �อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัซื �อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ กรมเป็นเดด็ขาด ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสยีหายใดๆ

มิได้ รวมทั �งกรม จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่า่จะ

เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่การยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต

เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือก

รม จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กรม มีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ

ราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี � ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสยีหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญากรมอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก

ปรากฏวา่มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์

ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อ

เสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

                          ๖.๘     หากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อ

เสนอรายอื�นที�ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ให้หนว่ยงานของรัฐจดัซื �อจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดัเรียง

ลาํดบัผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ�งเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นไมเ่กิน

ร้อยละ ๑๐ ที�จะเรียกมาทําสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย

                                    ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เป็นกิจการร่วมค้าที�จะได้สทิธิตามวรรคหนึ�ง ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องเป็น

ผู้ประกอบการ SMEs

                          ๖.๙     หากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งมิใชผู่้ประกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทย

หรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�

มิได้ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ ๓ ให้หนว่ยงานของรัฐจดั

ซื �อหรือจดัจ้างจากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย

ดงักลา่ว

                                    ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เป็นกิจการร่วมค้าที�จะได้สทิธิตามวรรคหนึ�ง ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องเป็น

ผู้ประกอบการที�เป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย

                 ๗.     การทาํสัญญาซื �อขาย

                          ๗.๑     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื �อกรมจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสอืแทนการทําสญัญาตาม

แบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

                          ๗.๒     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน



ภายใน ๕ วนัทําการ หรือกรมเหน็วา่ไมส่มควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื �อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื กบักรม

ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของ

ราคาคา่สิ�งของที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่ง

ใดดงัตอ่ไปนี �

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ให้แก่ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ ซึ�งเป็นเช็คหรือ

ดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

                          (๓)     หนงัสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื �อขายแล้ว

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุ�ซื �อซึ�งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

                          กรม จะจา่ยคา่สิ�งของซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�นๆ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวง

แล้วให้แก่ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขาย เมื�อผู้ขายได้สง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื �อขาย

หรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ�งของไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสง่มอบปนูเพื�อการเกษตร (โด

โลไมท์) จํานวน 3,000 ตนั ตามสถานที�ที�สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต 11 กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั  นบัถดั

จากวนัลงนามในสญัญาซื �อขาย  ดงันี �

              งวดที� 1 สง่มอบ โดโลไมท์  พื �นที� จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี         จํานวน  550  ตนั

              งวดที� 2 สง่มอบ โดโลไมท์  พื �นที� จงัหวดัระนอง                จํานวน  270  ตนั

              งวดที� 3 สง่มอบ โดโลไมท์  พื �นที� จงัหวดัพงังา                  จํานวน  360  ตนั

              งวดที� 4 สง่มอบ โดโลไมท์  พื �นที� จงัหวดันครศรีธรรมราช     จํานวน  550  ตนั

              งวดที� 5 สง่มอบ โดโลไมท์  พื �นที� จงัหวดัชมุพร                 จํานวน  550  ตนั

              งวดที� 6 สง่มอบ โดโลไมท์  พื �นที� จงัหวดักระบี�                 จํานวน  550  ตนั

              งวดที� 7 สง่มอบ โดโลไมท์  พื �นที� จงัหวดัภเูก็ต                 จํานวน  170  ตนั

       โดยจะสง่มอบงวดหนึ�งงวดใดก่อนก็ได้ แตจ่ะต้องแจ้งให้ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต 11 ทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ก่อนสง่มอบของอยา่งน้อย 3 วนัทําการ

       การสุ่มตวัอย่างเพื�อการตรวจวเิคราะห์ 

        (๑) การสุม่ตวัอยา่งโดโลไมท์  ใน 1 ตวัอยา่ง ควรสุม่เก็บตวัอยา่งจากกระสอบจํานวน 1 เปอร์เซน็ต์ ของ

จํานวนกระสอบทั �งหมด เพื�อเป็นตวัแทนของโดโลไมท์ที�ต้องสง่วิเคราะห์ตรวจคณุภาพ

ทั �งนี �ให้ดําเนินการสุม่ตวัอยา่งมาจํานวน 20 กระสอบ จากจํานวน 2,000 กระสอบ (50 ตนั) กรณีที�มีจํานวน

กระสอบเศษเหลอืน้อยกวา่ 2,000 กระสอบ (50 ตนั) ให้ดําเนินการสุม่ตวัอยา่งเพิ�มมาอีก 1 ตวัอยา่ง โดยใช้ทอ่เป็น

ปากฉลาม แทงข้างถงุ ลกึประมาณ 3-5 นิ �ว แล้วเก็บโดโลไมท์ที�อยูใ่นทอ่ ใสใ่นถงุเก็บตวัอยา่งประมาณ 2 กิโลกรัม

เขียนรายละเอียด แล้วนําสง่ตวัอยา่งไปวิเคราะห์ที�ห้องปฏิบตักิาร กลุม่วิเคราะห์ดนิ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต 11



กรมพฒันาที�ดนิ และวิธีการสุม่ให้เป็นไปอยา่งทั�วถงึ ดงันี �

              (1) พื �นที� จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี                จํานวน  11  ตวัอยา่ง

              (2) พื �นที� จงัหวดัระนอง                      จํานวน    6  ตวัอยา่ง

              (3) พื �นที� จงัหวดัพงังา                         จํานวน    8  ตวัอยา่ง

              (4) พื �นที� จงัหวดันครศรีธรรมราช           จํานวน  11  ตวัอยา่ง

              (5) พื �นที� จงัหวดัชมุพร                        จํานวน  11  ตวัอยา่ง

              (6) พื �นที� จงัหวดักระบี�                        จํานวน  11  ตวัอยา่ง

              (7) พื �นที� จงัหวดัภเูก็ต                        จํานวน    4  ตวัอยา่ง

       (๒) อตัราคา่วิเคราะห์ตวัอยา่งปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มีคา่ใช้จา่ยตวัอยา่งละ 1,200 บาท ผู้ขายเป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการตรวจวิเคราะห์ โดยมีรายการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี �

                   (1) ความเป็นกรดดา่ง (pH)                            ตวัอยา่งละ       100    บาท

                   (2) ความชื �น (moisture)                              ตวัอยา่งละ       100    บาท

                   (3) คา่การทําให้เป็นกลางของวสัดปุนู (CCE)         ตวัอยา่งละ       200    บาท

                   (4) ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)                  ตวัอยา่งละ       300    บาท

                   (5) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)               ตวัอยา่งละ       300    บาท

                   (6) ขนาดอนภุาค (particle size)                     ตวัอยา่งละ       200    บาท

ราคาวิเคราะห์ตวัอยา่งปนูทางการเกษตร เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื�อง การกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไข

และอตัราคา่ใช้จา่ยในการวิเคราะห์ตรวจสอบตวัอยา่งดนิเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

       (๓) ระยะเวลาในการดําเนินการตรวจวิเคราะห์คณุภาพปนูทางการเกษตรครบทกุรายการ ตามข้อ (1) – (6)

ใช้ระยะเวลารวมทั �งสิ �นประมาณ 7-12 วนัตอ่ตวัอยา่ง ในกรณีที�ตวัอยา่งปนูมีความชื �นสงู อาจต้องใช้ระยะเวลาใน

การเตรียมตวัอยา่งก่อนการตรวจวิเคราะห์คณุภาพมากกวา่ปกต ิแตไ่มเ่กิน 15 วนั

                 ๙.    อัตราค่าปรับ

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซื �อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงซื �อ

ขายเป็นหนงัสอื ให้คดิในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ�งของที�ยงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําสญัญาซื �อขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ

ทําข้อตกลงซื �อเป็นหนงัสอื แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื �อขายที�เกิดขึ �นภายใน

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่   ๓ เดือน    นบัถดัจากวนัที� กรม ได้รับมอบสิ�งของ โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้

การได้ดีดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิ�ในการยื�นข้อเสนอและอื�นๆ

                          ๑๑.๑   เงินคา่พสัดสุาํหรับการซื �อครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.

๒๕๖๕

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกรมได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเทา่นั �น

                          ๑๑.๒   เมื�อกรมได้คดัเลอืกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื �อสิ�งของตามการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั �นต้อง

นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย

นาวี ดงันี �

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื �อขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่



ภายใน ๗ วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื �อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเชน่เดียวกบั

เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �นโดยเรืออื�น

ที�มิใชเ่รือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่

เสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกรมได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงซื �อเป็นหนงัสอืภายใน

เวลาที�กําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืคํ �าประกนั

การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ �ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสทิธิ�ที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซื �อ

เป็นหนงัสอื ให้เป็นไปตามความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนั

ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมมี่สทิธิ

เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเตมิ

                          ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลกิการจดัซื �อในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่

เสยีหายใดๆ จากกรมไมไ่ด้

                                   (๑)    กรมไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัซื �อหรือที�ได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะ

ทําการจดัซื �อครั �งนี �ตอ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื �อหรือที�ได้รับการคดัเลอืกมีผล

ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั

กบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจดัซื �อครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กรม หรือกระทบตอ่

ประโยชน์สาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง ซึ�งออก

ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

                             ในระหวา่งระยะเวลาการซื �อ ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัติามหลกั

เกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

                 ๑๓.    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืก

ให้เป็นผู้ขายเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ

                             ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอ

หรือทําสญัญากบักรม ไว้ชั�วคราว

กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

       มกราคม ๒๕๖๕


