
( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง 
ประกวดราคาซื $อเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนส่ง จาํนวน ๒๒๓ ตัน (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี � 

สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ 
พร้อมขนสง่ (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ )

จํานวน ๒๒๓ ตนั

    1. ปอเทือง จํานวน 178  ตนั
2. ถั"วพุม่ จํานวน 16  ตนั
3. ถั"วพร้า จํานวน 29  ตนั

ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี �
๑. เป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ"ประกวดราคาซื �อดงักลา่ว
๒. ไม่เป็นผู้ ที"ถกูระบชืุ"อไว้ในบญัชีรายชื"อผู้ ทิ �งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื"อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื"นข้อเสนอราคารายอื"นที"เข้ายื"นข้อเสนอให้แก่

 ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �
สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

๔. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิGหรือความคุ้มกนั ซึ"งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั"งให้สละสทิธิGความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น

๕. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที"ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที"ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สญัญาตามที" กวพ. กําหนด

๖. บคุคลหรือนิติบคุคลที"จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๗.บคุคลหรือนิติบคุคลที"จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ"งได้ดําเนินการจดัซื �อจดัจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชี
กลางที"เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

๘. คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ"งมีมลูค่าไมเ่กิน สาม
หมื"นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9. ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสือรับรองผลงานการขายเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ตั �งแต่ 2 ชนิดขึ �นไปหรือทั �ง 3 
ชนิด ในวงเงินไมน้่อยกวา่ 3,500,000 บาท ในสญัญาเดียวกนัและเป็นผลงานที"เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่น
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการสว่นท้องถิ"น หน่วยงานอื"นซึ"งมีกฎหมาย
บญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ"น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที"สํานกัเชื"อถือ
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ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลค็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที"ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกบัแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายงั งาน
พสัด ุฝ่ายบริหารทั"วไป สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พนุพิน จ.สรุาษฎร์ธานี ดรูาย
ละเอียดได้ที"เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r11.ldd.go.th; https://process3.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

กําหนดยื"นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที" ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ในระหว่างวนัที" ........................ 
ถึงวนัที" ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงั
จากชําระเงินเป็นที"เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที"เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ 
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที" ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ถวิล มั"งนุ้ย

(นายถวิล มั"งนุ้ย)

ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที" ๑ และเอกสารสว่นที" 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที" เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา ซื �อ

สําเนาถกูต้อง

สมพิศ พนัธุ
(นางสาวสมพิศ พนัธ)ุ

เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน
ประกาศขึ �นเว็บวนัที" ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๙
โดย นางสาวสมพิศ พนัธ ุเจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน
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( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง 
ประกวดราคาซื $อเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนส่ง จาํนวน ๒๒๓ ตัน (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี � 

สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ 
พร้อมขนสง่ (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ )

จํานวน ๒๒๓ ตนั

    1. ปอเทือง จํานวน 178  ตนั
2. ถั"วพุม่ จํานวน 16  ตนั
3. ถั"วพร้า จํานวน 29  ตนั

ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี �
๑. เป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ"ประกวดราคาซื �อดงักลา่ว
๒. ไม่เป็นผู้ ที"ถกูระบชืุ"อไว้ในบญัชีรายชื"อผู้ ทิ �งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื"อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื"นข้อเสนอราคารายอื"นที"เข้ายื"นข้อเสนอให้แก่

 ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �
สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

๔. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิGหรือความคุ้มกนั ซึ"งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั"งให้สละสทิธิGความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น

๕. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที"ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที"ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สญัญาตามที" กวพ. กําหนด

๖. บคุคลหรือนิติบคุคลที"จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๗.บคุคลหรือนิติบคุคลที"จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ"งได้ดําเนินการจดัซื �อจดัจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชี
กลางที"เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

๘. คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ"งมีมลูค่าไมเ่กิน สาม
หมื"นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9. ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสือรับรองผลงานการขายเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ตั �งแต่ 2 ชนิดขึ �นไปหรือทั �ง 3 
ชนิด ในวงเงินไมน้่อยกวา่ 3,500,000 บาท ในสญัญาเดียวกนัและเป็นผลงานที"เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่น
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการสว่นท้องถิ"น หน่วยงานอื"นซึ"งมีกฎหมาย
บญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ"น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที"สํานกัเชื"อถือ
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ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลค็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที"ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกบัแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายงั งาน
พสัด ุฝ่ายบริหารทั"วไป สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พนุพิน จ.สรุาษฎร์ธานี ดรูาย
ละเอียดได้ที"เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r11.ldd.go.th; https://process3.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

กําหนดยื"นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที" ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ในระหว่างวนัที" ........................ 
ถึงวนัที" ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงั
จากชําระเงินเป็นที"เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที"เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ 
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที" ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ถวิล มั"งนุ้ย

(นายถวิล มั"งนุ้ย)

ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที" ๑ และเอกสารสว่นที" 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที" เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา ซื �อ

สําเนาถกูต้อง

สมพิศ พนัธุ
(นางสาวสมพิศ พนัธ)ุ

เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน
ประกาศขึ �นเว็บวนัที" ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๙
โดย นางสาวสมพิศ พนัธ ุเจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน
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( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง 
ประกวดราคาซื $อเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนส่ง จาํนวน ๒๒๓ ตัน (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี � 

สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ 
พร้อมขนสง่ (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ )

จํานวน ๒๒๓ ตนั

    1. ปอเทือง จํานวน 178  ตนั
2. ถั"วพุม่ จํานวน 16  ตนั
3. ถั"วพร้า จํานวน 29  ตนั

ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี �
๑. เป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ"ประกวดราคาซื �อดงักลา่ว
๒. ไม่เป็นผู้ ที"ถกูระบชืุ"อไว้ในบญัชีรายชื"อผู้ ทิ �งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื"อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื"นข้อเสนอราคารายอื"นที"เข้ายื"นข้อเสนอให้แก่

 ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �
สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

๔. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิGหรือความคุ้มกนั ซึ"งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั"งให้สละสทิธิGความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น

๕. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที"ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที"ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สญัญาตามที" กวพ. กําหนด

๖. บคุคลหรือนิติบคุคลที"จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๗.บคุคลหรือนิติบคุคลที"จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ"งได้ดําเนินการจดัซื �อจดัจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชี
กลางที"เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

๘. คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ"งมีมลูค่าไมเ่กิน สาม
หมื"นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9. ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสือรับรองผลงานการขายเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ตั �งแต่ 2 ชนิดขึ �นไปหรือทั �ง 3 
ชนิด ในวงเงินไมน้่อยกวา่ 3,500,000 บาท ในสญัญาเดียวกนัและเป็นผลงานที"เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่น
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการสว่นท้องถิ"น หน่วยงานอื"นซึ"งมีกฎหมาย
บญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ"น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที"สํานกัเชื"อถือ

17/10/2559file:///D:/8%20งาน%2060/1%20จัดซื	อจัดจา้ง%2060/2.%20ซื	อเมล็ดพันธพ์ชืปุ๋ ยสด%2...



ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลค็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที"ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกบัแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายงั งาน
พสัด ุฝ่ายบริหารทั"วไป สํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พนุพิน จ.สรุาษฎร์ธานี ดรูาย
ละเอียดได้ที"เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r11.ldd.go.th; https://process3.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

กําหนดยื"นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที" ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ในระหว่างวนัที" ........................ 
ถึงวนัที" ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงั
จากชําระเงินเป็นที"เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที"เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ 
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที" ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ถวิล มั"งนุ้ย

(นายถวิล มั"งนุ้ย)

ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาที"ดินเขต ๑๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที" ๑ และเอกสารสว่นที" 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที" เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา ซื �อ

สําเนาถกูต้อง

สมพิศ พนัธุ
(นางสาวสมพิศ พนัธ)ุ

เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน
ประกาศขึ �นเว็บวนัที" ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๙
โดย นางสาวสมพิศ พนัธ ุเจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน
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( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีซื �อ ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที% ........................
ประกวดราคาซื �อเมล็ดพันธ์ุพชืปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนส่ง จาํนวน ๒๒๓ ตนั (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สํานักงานพัฒนาที%ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที% ตุลาคม ๒๕๕๙

 ซึ�งต่อไปนี เรียกวา่ " " มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี  

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี สํานกังาน

เมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ 
พร้อมขนสง่ (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ )

จํานวน ๒๒๓ ตนั

1. เมลด็พนัธุ์ปอเทือง จํานวน 178  ตนั
2. เมลด็พนัธุ์ถั�วพุ่ม จํานวน 16  ตนั
3. เมลด็พนัธุ์ถั�วพร้า จํานวน 29  ตนั

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

ซึ�งพสัดทีุ�จะซื อนี ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใช้งานได้ทนัที 
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบบั
นี  โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี 

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาซื อขายทั�วไป
๑.๔ แบบหนงัสือคํ าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
(๒) หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒
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1.7  รายละเอียดสถานที�สง่มอบเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสด

๒.    คุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๒ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที�ถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ที�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบคุคลหรือบคุคลอื�นเป็นผู้ ทิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๒.๓ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕

๒.๔ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิMหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย 
เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละสิทธิMและความคุ้มกนัเชน่ว่านั น

๒.๕ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที�ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสญัญาตามที� กวพ. กําหนด

๒.๖ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๒.๗ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ�งได้ดําเนินการจดัซื อจดั
จ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของกรมบญัชีกลาง ที�เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื อจดัจ้างภาครัฐ 

๒.๘ คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแตล่ะครั งซึ�งมีมลูค่า 
ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2.9 ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสือรับรองผลงานการขายเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ตั งแต ่2 ชนิดขึ นไปหรือ
ทั ง 3 ชนิด ในวงเงินไม่น้อยกวา่ 3,500,000 บาท ในสญัญาเดียวกนัและเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั
สว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบการบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมาย
บญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�สํานกังานเชื�อถือ

2.10 ผู้ เสนอราคา ต้องแนบแผนที� ที�ตั งโรงเก็บเมลด็พนัธุ์พืชทั ง 3 ชนิด แตล่ะชนิดต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนที�จดัซื อในครั งนี  พร้อมภาพถ่ายโดยสถานที�เก็บเมลด็พนัธุ์ต้องไมเ่กิน 1 จดุ

2.11 ผู้ เสนอราคา ต้องอํานวยความสะดวก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯ 
เข้าตรวจสอบเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสดพร้อมบนัทกึภาพ หากผู้ เสนอราคาไม่สามารถนําตรวจเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสดได้ ให้
ทําหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ รับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจ ให้เจ้าหน้าที�ที�
ตรวจปริมาณในวนัที�ทําการตรวจ หากผู้ เสนอราคามีปริมาณเมลด็พนัธุ์ไม่ถกูต้องตามที�กําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์(e-bidding)   ให้ถือว่า ผู้ เสนอราคารายนั น มีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามประกาศที�
กําหนด

๓.    หลักฐานการยื%นข้อเสนอ

ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื อจดัจ้าง
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ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้าม)ี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคลให้ยื�น สําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีที�ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคล
ธรรมดาที�มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคล ให้ยื�นเอกสารตามที�
ระบ ุไว้ใน (๑)
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล(ปีปัจจบุนั)
                                           (๔.๒)   บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ(ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง)
                                           (๔.๓)   ผู้มีอํานาจควบคมุ(ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง)
                                           (๔.๔)   บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง)
                                           (๔.๕)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง

(๕) บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๒)    หนงัสือมอบอํานาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผู้ เสนอราคา มอบ
อํานาจให้บคุคลอื�น ลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจดัซื อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   แบบหนงัสือคํ าประกนั
                                           (๔.๒)   ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ตามเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคา)
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จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื�ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคา โดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิด
ราคารวมทั งสิ นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีอากรอื�น ค่าขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอื�นๆ ทั งปวง จน
กระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ 
พื นที�ในเขตความรับผิดชอบ ของสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,นครศรี
ธรรมราช,พงังา,ระนอง,ชมุพร,กระบี� และภเูก็ต

ราคาที�เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๓๐

๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไมเ่กิน  วนั นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสญัญาซื อขาย 

๙๐

๔.๔ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะเฉพาะ
ของ  ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อประกอบ
การพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี  จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

เมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสด
สาํนกังาน

สําหรับแคตตาลอ็กที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน  วนั๕

๔.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน 
โดยลงลายมือผู้ เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย 

พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที�จดัสง่หรือนํามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ เพื�อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ในวนัที� ณ 

ทั งนี  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ นแก่ตวัอย่างดงักลา่ว ตวัอยา่งที�เหลือหรือ
ไม่ใช้แล้ว จะคืนให้แก่ผู้ เสนอราคา

๒ กิโลกรัม พร้อมตวัอยา่งกระสอบ

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

สํานกังาน
สํานกังาน

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
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ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซื อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื�นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบติั
ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายว่า เป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ 
วนัประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที�มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และ จะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอ
ราคาดงักลา่วเป็นผู้ ทิ งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั นเป็นผู้ ที�ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ�มให้มี
การกระทําดงักลา่ว 

สํานกังาน

๔.๘ ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี 
                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้าม)ี รวมคา่ใช้
จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ห้ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา
                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาสามารถศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี  จํานวน  บาท 

๕.๑ หนงัสือคํ าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ าประกนั ดงั
ระบใุนข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แก่ พฒันาที�ดินเขต ๑๑ โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นการ
เสนอราคาทางระบบจดัซื อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน ๓ วนัทําการของทางราชการ

๓๕๖,๗๐๐.๐๐
(สามแสนห้าหมื�นหกพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สํานกังาน
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๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
กรณีที�ผู้ เสนอราคานําเช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการ

เสนอราคา จะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้สว่นราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนัที� 

ตามแบบตวัอย่างหนงัสือคํ .าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลกัประกนัการ
เสนอราคา) กําหนดให้ระบชุื�อผู้ เสนอราคา เป็นผู้วางหลกัประกนัการเสนอราคา ดงันั .น กรณีที�ผู้ เสนอราคาที�เสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ .าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกั
ประกนัการเสนอราคา ให้ดําเนินการดงันี . 
                          (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา ซึ�งต้องวางหลกั
ประกนัการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั .น
                          (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา ซึ�งต้องวาง
หลกัประกนัการเสนอราคา ในนามนิติบคุคลรายใดรายหนึ�งตามที�สญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้าเสนอราคากบั
ทางราชการ

ทั .งนี . "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลต่อหนว่ยงานของรัฐซึ�งมีหน้าที�รับจดทะเบียน (กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี . จะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้คํ .าประกนัภายใน ๑๕ 
วนั นบัถดัจากวนัที�ได้พิจารณาในเบื .องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ เสนอราคารายที�คดัเลือกไว้ ๓ ลําดบัแรก จะคืนให้
ต่อเมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื�อผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี .ย

........................
ระหว่างเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

สํานกังาน

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ�ในการพจิารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั .งนี . จะ

พิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์  และจะพิจารณาจาก 
สํานกังาน

ราคา ราคารวม

๖.๒ หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อเสนอ
ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั .น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในสว่นที�มิ
ใช่สาระสําคญั ทั .งนี . เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ เทา่นั .นสํานกังาน

๖.๓ สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณีดงั
ต่อไปนี .

สํานกังาน

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ เสนอราคารายนั .นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบการจดัซื .อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื .อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ
การจดัซื .อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังาน

                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อนิติบคุคล หรือลงลายมือชื�ออิเลก็ทรอนิกส์อย่างหนึ�ง(บคุคลธรรมดา)
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อย่างใด หรือทั .งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซื .อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื�น 

๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ มีสทิธิให้ผู้ เสนอราคาชี .แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา 
หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่ีความเหมาะสม หรือไม่ถกูต้อง 

สํานกังาน
สํานกังาน

๖.๕ ทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั .ง
หมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื .อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื .อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั .งนี . เพื�อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ เป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง คา่เสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั .ง  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิ .งงาน ไม่
วา่จะเป็นผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อได้วา่การเสนอราคากระทําการโดยไมส่จุริต 
เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมายื�นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

สํานกังาน

สํานกังาน
สํานกังาน

๖.๖ ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้ เสนอราคาที�มีสิทธิ ได้
รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

มีอํานาจที�จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคาที�ได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และ จะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั .นเป็นผู้ ทิ .งงาน 
สํานกังาน สํานกังาน

ในกรณีนี .หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดงักลา่วได้

๗. การทาํสัญญาซื �อขาย
๗.๑ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน ภาย

ใน ๕ วนัทําการของทางราชการ นบัแต่วนัที�ทําข้อตกลงซื .อ จะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ แทน
การทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

สํานกังาน

๗.๒ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัทําการของทางราชการ หรือ เห็นว่าไมส่มควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื .อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบั ภายใน 
 วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ของราคาสิ�งของ

ที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ ยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงั
ต่อไปนี .

สํานกังาน
สํานกังาน

๗ ๕
สํานกังาน

                          (๑)     เงินสด
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                          (๒)     เช็คที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แก่ พฒันาที�ดินเขต ๑๑ โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทําสญัญา
หรือก่อนหน้านั .น ไม่เกิน ๓ วนัทําการของทางราชการ 

สํานกังาน

                          (๓)     หนงัสือคํ .าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ .าประกนั ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒)
                          (๔)     หนงัสือคํ .าประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ หรือ
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ .าประกนั 
ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งได้แจ้งชื�อเวียนให้สว่นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตาม
แบบหนงัสือคํ .าประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันี .จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี .ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื .อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซื .อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอตัราร้อยละ  ตอ่วนั๐.๒๐

๙. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาซื .อขาย ตาม

แบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื .อขายที�เกิดขึ .นภายในระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า นบัถดัจากวนัที�ผู้ซื .อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั
เดิมภายใน  วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๓ เดือน
๗
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื1นๆ

๑๐.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื .อครั .งนี . ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อ ได้รับอนมุตัิเงินคา่พสัดจุาก

 แล้วเทา่นั .น 
สํานกังาน

เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐.๒ เมื�อ ได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื .อสิ�งของตาม

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั .นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ�งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิช
ยนาวี ดงันี .

สํานกังาน

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื .อขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตั .งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื .อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื .อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั .น โดยเรืออื�น
ที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั .นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
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คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น 
                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย การ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้ เสนอราคาซึ�ง ได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ จะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือ
คํ .าประกนัการยื�นข้อเสนอทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั .งจะพิจารณา ให้
เป็นผู้ ทิ .งงานตามระเบียบของทางราชการ 

สํานกังาน
สํานกังาน

๑๐.๔ สงวนสิทธิHที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

สํานกังาน

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
ตลุาคม ๒๕๕๙
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