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

เรื�อง ประกวดราคาซื �อจดัหาปนูเพื�อการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กจิกรรม จาํนวน ๔,๔๕๐ ตนั ด้วยวธีิ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

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

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี �

 

 จดัหาวสัดปุนูเพื�อการเกษตร(โด

โลไมท์ ) พร้อมขนสง่(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘

)

จํานวน ๔,๔๕๐  ตนั

                 ผู้ มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี �

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

ตามที�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. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื �อดงักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ

โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทํา

การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ

ราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�ความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                 ๑๐. ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ที�ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทํา

สญัญาตามที� คณะกรรมการนโยบายกําหนด

                       ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี �

                       (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัคิรบ

ถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น

คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้



                       (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�เข้าร่วมค้า

ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีที�กิจการร่วม

ค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบ

หลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคา

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกั

รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้

                       ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน

เป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                  ๑๑. ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ที�ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา

สญัญาตามที� กวพ.กําหนด

                 ๑๒.บคุคลหรือนิตบิคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญั

                 ๑๓. บคุคลหรือนิตบิคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐ ซึ�งได้ดําเนินการจดัซื �อจดัจ้าง ด้วย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชี

กลางที�เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

                 ๑๔. คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กิน

สามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้
  

                กําหนดยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที�

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

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่น

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ในระหวา่งวนัที� ........................

ถงึวนัที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �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. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

ถวิล มั�งนุ้ย 

(นายถวิล มั�งนุ้ย)

ผู้ อํานวยการสาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑

 



สาํเนาถกูต้อง
 

สมพิศ พนัธุ

(นางสาวสมพิศ พนัธ)ุ

 เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๐

 โดย นางสาวสมพิศ พนัธ ุเจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน

  

 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

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



( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที� ........................

ประกวดราคาซื �อจดัหาปนูเพื�อการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กจิกรรม จาํนวน ๔,๔๕๐ ตนั ด้วยวธีิ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที�         ตุลาคม ๒๕๖๐

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

ประสงค์จะประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี �

 
 จดัหาวสัดปุนูเพื�อการเกษตร(โดโลไมท์

) พร้อมขนสง่(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๔,๔๕๐  ตนั

ซึ�งพสัดทีุ�จะซื �อนี �ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใช้งานได้ทนัที

และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั

นี � โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด 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 เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

                         1.7  รายละเอียดสถานที�สง่มอบปนูเพื�อการเกษตร(โดโลไมท์)  

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

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
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ชั�วคราวตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

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

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลางซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้

จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและ

การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗    ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                          ๒.๘    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้

แก่ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

                          ๒.๙    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย

เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�และความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                          ๒.๑๐    ไมเ่ป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนด
                           2.11  ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี �

                                 (1) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 

สว่นคณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมคา่มาใช้แสดง

เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                                 (2) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�เข้า

ร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีที�

กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับ

ผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้

เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้
 ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่

กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                          ๒.๑๒    ผู้ เสนอราคาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์(e-

Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๑๔    ผู้ เสนอราคาซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคารเว้นแต่

การจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                          ๒.๑๕    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ที�ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคา

และห้ามทําสญัญาตามที� กวพ. กําหนด



                          ๒.๑๖    บคุคลหรือนิตบิคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชีรายรับ

รายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญั

                          ๒.๑๗    บคุคลหรือนิตบิคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐซึ�งได้ดําเนินการจดัซื �อจดั

จ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของ

กรมบญัชีกลาง ที�เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

                          ๒.๑๘    คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่

ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้
                          2.19 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแตล่ะกรณี  ดงันี �

                                  2.19.1 กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์
                                     -  ต้องมีประทานบตัรของตนเองเทา่นั �นและประทานบตัรยงัไมห่มดอายซุึ�งมีอายุ

ครอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน
                                    - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของ

ตนเองที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน
                                  2.19.2 กรณีเป็นเจ้าของใบแตง่แร่โดโลไมท์หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์

                                     - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน โดโลไมท์
 ของตนเองที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน

                                    - ต้องมีหนงัสอืรับรองแหลง่ที�มาของโดโลไมท์ที�ได้รับประทานบตัรได้แก่ สาํเนาสญัญาซื �อ

ขาย หรือสาํเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมสาํเนาประทานบตัรโดโลไมท์ ที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายุ

ครอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ หรือสาํเนาใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ พร้อมผู้ มี

อํานาจรับรอง
                              2.19.3 กรณีเป็นตวัแทนจําหนา่ยโดโลไมท์

                                -  ต้องมีหนงัสอืรับรองแตง่ตั �งเป็นตวัแทนจําหนา่ยวสัดปุนูเพื�อการเกษตรและต้องแนบหลกั

ฐานต้นฉบบัให้ตรวจสอบ  และหนงัสอืรับรองแหลง่ที�มาของแร่ซึ�งต้องไมซํ่ �าซ้อนกบัผู้ เสนอราคารายอื�น     ทั �ง  2 

กรณี พร้อมเอกสารข้อ 2.19.1 หรือ ข้อ 2.19.2
                           กรณีใบอนุญาตแต่งแร่และประทานบตัรใกล้หมดอายุ ให้ดาํเนินการขออนุญาตต่อ

อายุ พร้อมแนบหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่  และประทานบตัรมาด้วย
 

                 2.20 ผู้ เสนอราคา ต้องนําตวัอยา่งปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) ที�เสนอขาย  จํานวน 2  กิโลกรัม

พร้อมทั �งผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, Mgo,Cao, ความชื �นและขนาดความละเอียดโดยสถาบนัที�เป็นที�ยอมรับ   

  (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไมเ่กิน 6  เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวนั

ยื�นซอง
                  2.21 ผู้ เสนอราคา จะต้องนําตวัอยา่งกระสอบสาํหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�นพร้อม

เอกสารประกวดราคาในวนัยื�นซอง  จํานวน  1  ชดุ
  

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ



                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน

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

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง

                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใชนิ่ตบิคุคลให้ยื�น สาํเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สาํเนาข้อตกลงที�แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทั �งรับรอง

สาํเนาถกูต้อง

                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสาํเนา

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

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ 

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม 

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

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสอืมอบ

อํานาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �

หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕

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

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

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

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

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตอนของผู้ เสนอราคา โดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   (๑)    ผู้ เสนอราคาต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน



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

เสนอราคาให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ให้ผู้ เสนอราคานําข้อมลู PDF File ที�ได้จดัเตรียมไว้ตาม 4.1 มาดําเนินการบนัทกึ

และสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ภายในวนั และเวลาที�ประกาศกําหนด โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบ

ถ้วน ถกูต้อง ในการบนัทกึและสง่ข้อมลู (Upload) ของตนก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา

                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคดิ

ราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอื�นๆ ทั �งปวง จน

กระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ,นครศรีธรรมราช,พงังา,ระนอง,ชมุพร,กระบี� และภเูก็ต ตามที�

สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ กําหนดไว้

                                   ราคาที�เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม

ในสญัญาซื �อขาย

                          ๔.๔     ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะเฉพาะ

ของ โดโลไมท์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อประกอบการพิจารณา

หลกัฐานดงักลา่วนี �กรมจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                                   สาํหรับแคตตาลอ็กที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาํเนาถกูต้อง

โดยผู้ มีอํานาจทํานิตกิรรมแทนนิตบิคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความ

ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วนั

                          ๔.๕     ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้อมตวัอยา่ง

กระสอบ และรายละเอียดประกอบรายการตามที�สว่นราชการกําหนด โดยลงลายมือผู้ เสนอราคาพร้อมประทบัตรา

(ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที�จดัสง่หรือนํามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ เพื�อใช้ใน

การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.

 ถงึ ........................ น. ณ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
                 ทั �งนี � กรมจะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที�เกิดขึ �นแก่ตวัอยา่งดงักลา่ว ตวัอยา่งที�เหลอืหรือไมใ่ช้

แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ เสนอราคา

                          ๔.๖     ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน

เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๗     ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น.

                          เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด



                          ๔.๘     ผู้ เสนอราคาต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง

และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอรคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคา

ให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิ

ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หาก

ปรากฏวา่ผู้ เสนอราคารายใดเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น คณะกรรมการฯ จะ

ตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที�มี

การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม

ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกร

รมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคารายนั �นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดงั

กลา่วเป็นผู้ ทิ �งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคา

รายนั �นเป็นผู้ ที�ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงั

กลา่ว

                          หากภายหลงัจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หนว่ยงานของรัฐตรวจสอบพบวา่ผู้ เสนอราคาที�ชนะการเสนอราคาหรือผู้ เสนอราคารายใดราย

หนึ�งกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หนว่ยงานของรัฐสามารถตดั

สทิธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไมเ่รียกผู้ เสนอราคาเข้ามาทําสญัญา และสามารถลงโทษผู้ เสนอราคาที�

กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผู้ ทิ �งงานได้

                          ๔.๙     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี �

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

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

จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กําหนด

                                   (๔)    ผู้ เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้

                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
                           ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี � จํานวน ๓๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สาม

แสนเจ็ดหมื�นแปดพนัสองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     หนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสอืคํ �าประกนั ดงั

ระบใุนข้อ ๑.๔ (๑)
                           ๕.๒     เช็คที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แก่  สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต 11  โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�น



การเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการของทาง

ราชการ
                           ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                           กรณีที�ผู้ เสนอราคานําเช็คที�ธนาคารสั�งจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการ

เสนอราคา จะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้สว่นราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนัที�

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

                          ตามแบบตวัอยา่งหนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลกัประกนัการ

เสนอราคา) กําหนดให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา เป็นผู้วางหลกัประกนัการเสนอราคา ดงันั �น กรณีที�ผู้ เสนอราคาที�เสนอ

ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกั

ประกนัการเสนอราคา ให้ดําเนินการดงันี � 
                           (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา ซึ�งต้องวางหลกั

ประกนัการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เทา่นั �น
                           (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา ซึ�งต้องวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา ในนามนิตบิคุคลรายใดรายหนึ�งตามที�สญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้าเสนอราคากบั

ทางราชการ
                           ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน

เป็นนิตบิคุคลตอ่หนว่ยงานของรัฐซึ�งมีหน้าที�รับจดทะเบียน (กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
                           หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี � กรมจะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ คํ �าประกนัภายใน ๑๕ วนั

นบัถดัจากวนัที�ได้พิจารณาในเบื �องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ เสนอราคารายที�คดัเลอืกไว้ ๓ ลาํดบัแรก จะคืนให้ตอ่

เมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื�อผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 
                           การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบี �ย

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสทิธิ�ในการพจิารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � กรมจะพิจารณา

ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๖.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อเสนอ

ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั �น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง

เพียงเลก็น้อย หรือผิดแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ในสว่นที�

มิใชส่าระสาํคญั ทั �งนี � เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่กรมเทา่นั �น

                          ๖.๓     กรมสงวนสทิธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไป

นี �

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ เสนอราคารายนั �นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบการจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ

การจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อนิตบิคุคล หรือลงลายมือชื�ออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งหนึ�งอยา่งใด หรือ

ทั �งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื�น

                          ๖.๔     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกรมมีสทิธิให้ผู้ เสนอราคาชี �แจงข้อเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือข้อ

เทจ็จริงอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ กรมมีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคาหรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเทจ็

จริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง

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

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกซื �อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไมพิ่จารณาจดัซื �อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ กรมเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง คา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทั �งกรม

จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่า่จะเป็นผู้ เสนอราคาที�

ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อได้วา่การเสนอราคากระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสาร

อนัเป็นเทจ็ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมายื�นข้อเสนอแทน เป็นต้น

                               ในกรณีที�ผู้ เสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ

หนว่ยงานของรัฐจะให้ผู้ เสนอราคานั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาซื �ออิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ หนว่ยงานของรัฐมีสทิธิ

ที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ เสนอราคารายนั �น ทั �งนี � ผู้ เสนอราคาดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ย

หรือคา่เสยีหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐ

                          ๖.๖     ในกรณีที�ปรากฏข้อเทจ็จริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาที�มีสทิธิ ได้

รับการคดัเลอืกเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

กรมมีอํานาจที�จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคาที�ได้รับคดัเลอืกรายดงักลา่วออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคา

รายนั �นเป็นผู้ ทิ �งงาน

                          ในกรณีนี �หากปลดักระทรวงพิจารณาเหน็วา่การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้

ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดงักลา่วได้

                 ๗.     การทาํสัญญาซื �อขาย

                          ๗.๑     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วนัทําการของทางราชการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื �อ กรมจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื แทน

การทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

                          ๗.๒     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วนัทําการของทางราชการ หรือกรมเหน็วา่ไมส่มควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื �อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบักรมภายใน ๗ วนั นบั

ถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาสิ�งของที�

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี �



                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ยให้แก่ สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต 11 โดยเป็นเช็ค

ลงวนัที�ที�ทําสญัญาหรือก่อนหน้านั �น ไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

                          (๓)     (๓) หนงัสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที�คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด หนงัสอืคํ �าประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

                          (๔)     หนงัสอืคํ �าประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ หรือ

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนั

ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื �อขายแล้ว

                 ๘.    อัตราค่าปรับ

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซื �อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � ให้คดิในอตัรา

ร้อยละ ๐.๒๐ ตอ่วนั

                 ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื หรือทําสญัญาซื �อขาย ตาม

แบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื �อขายที�เกิดขึ �นภายในระยะ

เวลาไมน้่อยกวา่   ๓ เดือน    นบัถดัจากวนัที�ผู้ ซื �อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั

เดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

                 ๑๐.    ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื�นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุาํหรับการซื �อครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกรมได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเทา่นั �น

                          ๑๐.๒   เมื�อกรมได้คดัเลอืกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื �อสิ�งของตามประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั �นต้องนําเข้ามา

โดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ�งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี �

                                   (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�มีสทิธิเชน่เดียวกบั

เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�น

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

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย การ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี



                          ๑๐.๓   ผู้ เสนอราคาซึ�งกรมได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที� ทาง

ราชการกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืคํ �าประกนั

การยื�นข้อเสนอทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ ทิ �ง

งานตามระเบียบของทางราชการ

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสทิธิ�ที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม

ความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
  

                     ๑๑  หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลกิการจดัซื �อจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ เสนอราคาจะ

เรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้
  

                                   (๑)    หนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินงบประมาณที�จะใช้ในการจดัซื �อจดัจ้างหรือ

เงินงบประมาณที�ได้รับจดัสรรไมเ่พียงพอที�จะทําการจดัซื �อจดัจ้างนั �นตอ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื �อจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดั

เลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือ

สมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นหรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอ

ราคา

                                   (๓)    การทําการจดัซื �อจดัจ้างตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่หนว่ยงานของรัฐหรือ

กระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

                 ๑๒    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                             หนว่ยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ เสนอราคาที�ได้รับ

การคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการทั �งนี � หากผู้ เสนอราคาที�ได้รับ

การคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว
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