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

เรื�อง ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื �อผลติภณัฑ์จุลนิทรีย์ พด. (สารเร่ง พด. รวม ๒ กจิกรรม จาํนวน

๕๓๖,๐๐๐ ซอง) ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้าง

จ้างขยายเชื �อผลติภณัฑ์จลุนิทรีย์ พด. (สารเร่ง พด. รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๕๓๖,๐๐๐ ซอง) ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น ๗,๖๙๕,๗๕๐.๐๐

บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื�นห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิบาทถ้วน)

                 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. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

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

โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทํา

การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

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

ราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�ความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                 ๑๐. ไมเ่ป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

คลงักําหนด

                 ๑๑. ผู้ เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างในวงเงินไมน้่อยกวา่

๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงาน ตามกฎหมายวา่ด้วย

ระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญตัใิห้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น

รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานเอกชนที�กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานีเชื�อถือ
                      ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี �

                      (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่โดยหลกัการกิจการร่วมค้าจะต้องมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม

"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัด้ิานผลงาน กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง

เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                      (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่โดยหลกัการนิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�

เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�

กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับ

ผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัทางราชการ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวด

ราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานของผู้ ร่วมค้าหลกัราย

เดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้
 



สาํเนาถกูต้อง
 

สมพิศ พนัธุ

(นางสาวสมพิศ พนัธ)ุ

 เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐

 โดย นางสาวสมพิศ พนัธ ุเจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน

                     ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลตอ่หนว่ยงานของรัฐซึ�งมีหน้าที�รับจดทะเบียน (กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

                 ๑๒. ผู้ เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๑๓. ผู้ เสนอราคาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย

ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๔. ผู้ เสนอราคาซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต ่การจา่ย

เงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กิน สามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 

                  15. ผู้ เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบตักิารจลุนิทรีย์ที�มีความพร้อมด้านอปุกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที�เทคนิค

ด้านจลุนิทรีย์ และเครื�องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ตู้เขี�ยเชื �อจลุนิทรีย์  ถงัหมกัเชื �อจลุนิทรีย์  ตู้บอ่เชื �อจลุนิทรีย์     หม้อนึ�งความ

ดนัไอนํ �าสาํหรับฆา่เชื �อเครื�องผสมเชื �อจลุนิทรีย์ มีโรงงานผลติและบรรจผุลติภณัฑ์จลุนิทรีย์ สาํหรับทําเป็น

ผลติภณัฑ์จลุนิทรีย์เชิงพาณิชย์
  

                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

 

 

 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

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



( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที� ........................

ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื �อผลติภณัฑ์จุลนิทรีย์ พด. (สารเร่ง พด. รวม ๒ กจิกรรม จาํนวน ๕๓๖,๐๐๐

ซอง) ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (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

ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื �อผลติภณัฑ์จลุนิทรีย์ พด. (สารเร่ง พด. รวม ๒ กิจกรรม จํานวน

๕๓๖,๐๐๐ ซอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

                   (สารเร่งซปุเปอร์ พด.  จํานวน  126,000  ซอง , สารเร่งซปุเปอร์  พด.   จํานวน  178,000 ซอง , สาร

เร่งซปุเปอร์ พด.   จํานวน 80,000 ซอง , สารเร่งซปุเปอร์ พด.   จํานวน 72,500 ซอง  และสารเร่งซปุเปอร์ พด.  

จํานวน 79,500 ซอง)   
                     ราคากลางของงาน ในการประกวดราคาครั �งนี �เป็นเงิน 7,695,750 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื�นห้า

พนัเจ็ดร้อยห้าสบิบาทถ้วน)  
 

                     ณ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ตําบลทา่ข้าม อําเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

โดยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี �

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทั�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

                        

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราวตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

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

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้

จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗     เป็นบคุคลธรรมดาหรือ(นิตบิคุคล) ผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงั

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


กลา่ว

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ ?หนว่ยงาน

ของรัฐ? ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�ความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                          ๒.๑๐     ไมเ่ป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงั กําหนด

                          ๒.๑๑     ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิตบิคุคลและและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวด

ราคาจ้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ

หนว่ยงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญตัใิห้มีฐานะ

เป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานเอกชนที�กรมเชื�อถือ
                                    ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี �

                                    (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่โดยหลกัการกิจการร่วมค้าจะ

ต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม

"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัด้ิานผลงาน กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง

เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                                    (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่โดยหลกัการนิตบิคุคลแตล่ะ

นิตบิคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่

ในกรณีที�กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดราย

หนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัทางราชการ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานของผู้ ร่วมค้า

หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้
                                    ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จด

ทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่หนว่ยงานของรัฐซึ�งมีหน้าที�รับจดทะเบียน (กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

                          ๒.๑๒     ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบญัชีกลาง

                          ๒.๑๓     ผู้ เสนอราคาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๔     ผู้ เสนอราคาซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้น

แตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามที�คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                         2.15 ผู้ เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบตักิารจลุนิทรีย์ที�มีความพร้อมด้านอปุกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที�

เทคนิคด้านจลุนิทรีย์ และเครื�องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ตู้ เขี�ยเชื �อจลุนิทรีย์  ถงัหมกัเชื �อจลุนิทรีย์  ตู้บอ่เชื �อ

จลุนิทรีย์     หม้อนึ�งความดนัไอนํ �าสาํหรับฆา่เชื �อเครื�องผสมเชื �อจลุนิทรีย์ มีโรงงานผลติและบรรจผุลติภณัฑ์

จลุนิทรีย์ สาํหรับทําเป็นผลติภณัฑ์จลุนิทรีย์เชิงพาณิชย์
                         2.16 ผู้ เสนอราคาต้องแนบภาพถ่ายโรงงาน เครื�องมือวิทยาศาสตร์ (ตามรายละเอียด ข้อ 2.15 ) 

พร้อมแผนที�ตั �งโรงงาน
 

 
  
                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ยื�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 ถือหุ้น ราย

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)   สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล (ปีปัจจบุนั) 

                                           (๔.๒)   บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ (ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง) 

                                           (๔.๓)   ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง) 

                                           (๔.๔)   บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง) 

                                           (๔.๕)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

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

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 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)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสอืรับรองผลงานจ้างพร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง (ให้ใช้ในกรณีที�มีการ

กําหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เทา่นั �น)

                                   (๔)    บญัชีรายการจ้าง ซึ�งจะต้องแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภท

ตา่งๆ รวมทั �งกําไรไว้ด้วย

                                   (๕)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ 

                                           (๕.๑)   ใบแจ้งปริมาณงาน (ตามเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคา) 

                                   (๖)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผู้ เสนอราคาไมต้่องแนบบญัชี

เอกสารสว่นที� 2 ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๓.๓    เมื�อผู้เสนอราคาดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ และ

บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างแบบ

บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ และแบบบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้

อัตโนมัตโิดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบญัชีเอกสารดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

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

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ เสนอราคา โดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดแุละราคา ในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย



ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจ้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจาก

วนัลงนามในสญัญาจ้าง

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้

ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นเสนอราคาตามเงื�อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๕     ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

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

                          ๔.๖     ผู้ เสนอราคาต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง

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

ให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�นตามข้อ

๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ เสนอราคารายใดเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น

คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที�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

                          ๔.๘     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 ๓๘๔,๗๘๗.๕๐ บาท (สาม

แสนแปดหมื�นสี�พนัเจ็ดร้อยแปดสบิเจ็ดบาทห้าสบิสตางค์) 

                          ๕.๑     หนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสอืคํ �าประกนั ดงั

ระบใุนข้อ ๑.๔ (๑)



                          ๕.๒     เช็คที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แก่  สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต 11 โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นการ

เสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการของทางราชการ
                           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.    หลักเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณา

                          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�อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญั ทั �งนี �

เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่กรมเทา่นั �น

                          ๖.๓     กรมสงวนสทิธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไป

นี �

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ เสนอราคารายนั �นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการ

จดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อนิตบิคุคล หรือลงลายมือชื�ออิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ เสนอราคาอยา่งหนึ�ง

อยา่งใด หรือทั �งหมดในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื�น

                          ๖.๔     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกรม มีสทิธิให้ผู้ เสนอราคาชี �แจงข้อเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือข้อ

เทจ็จริงอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ กรมมีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเทจ็

จริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

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

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการ



เป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของกรมเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทั �งกรม

จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่า่จะเป็นผู้ เสนอราคาที�

ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่การเสนอราคากระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอ

เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                               ในกรณีที�ผู้ เสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือก

รมจะให้ ผู้ เสนอราคานั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวด

ราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กรมมีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคา

ของผู้ เสนอราคารายนั �น ทั �งนี � ผู้ เสนอราคาดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสยีหายใดๆ จากหนว่ยงาน

ของรัฐ

                          ๖.๖     ในกรณีที�ปรากฏข้อเทจ็จริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาที�มีสทิธิ ได้

รับการคดัเลอืกเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคา ที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

กรมมีอํานาจที�จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคาที�ได้รับคดัเลอืกรายดงักลา่วออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคา

รายนั �นเป็นผู้ ทิ �งงาน

                               ในกรณีนี �หากปลดักระทรวงพิจารณาเหน็วา่การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้

ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดงักลา่วได้

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้าง

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ

๑.๓ กบักรม ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อย

ละ ๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่ง

หนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี �

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แก่ สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต 11  โดยเป็นเช็ค

ลงวนัที�ที�ทําสญัญา หรือก่อนหน้านั �น ไมเ่กิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนงัสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืคํ �าประกนั ดงัระบใุนข้อ

๑.๔ (๒)

                          ๗.๔     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

                          กรมจะจา่ยเงินคา่จ้าง โดยแบง่ออกเป็น ๕ งวด ดงันี �
                           งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ขยายเชื �อสาร

เร่งซปุเปอร์ พด.๑ จํานวน ๑๒๖,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั
                           งวดที� ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ขยายเชื �อสาร

เร่งซปุเปอร์ พด.๒ จํานวน ๑๗๘,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั
                           งวดที� ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ขยายเชื �อสาร

เร่งซปุเปอร์ พด.๓ จํานวน ๘๐,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั
                           งวดที� ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ขยายเชื �อสาร

เร่งซปุเปอร์ พด.๖ จํานวน ๗๒,๕๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั



                          งวดที� ๕  งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานข

ยายเชื �อ สารเร่งซปุเปอร์ พด.  จํานวน  79,500 ซอง  ให้แล้วเสร็จภายใน  90  วนั
                           ทั �งนี � ส่งมอบงวดใดก่อนกไ็ด้  โดยทกุงวดต้องมีการกาํหนดส่งมอบภายใน 90 วัน โดย

ส่งมอบ ณ สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต 11 สุราษฏร์ธานี

                 ๙.    อัตราค่าปรับ

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � จะกําหนดในอตัรา

ร้อยละ ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่วนั ของราคาพัสดทุี�ยงัไมไ่ดรั้บมอบ
                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสอื หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ

ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลาไมน้่อย

กวา่   ๓ เดือน    นบัถดัจากวนัที�กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิ

ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างสาํหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมื�อ กรมได้รับอนมุตัเิงินคา่จ้างจากเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเทา่นั �น

                          ๑๑.๒   เมื�อกรมได้คดัเลอืกผู้ เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ

ของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมกา

รพาณิชยนาวี ดงันี �

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗

วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเชน่เดียวกบัเรือไทย

จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใช่

เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผู้ เสนอราคาซึ�งกรมได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที�ทาง

ราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืคํ �าประกนั

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

งาน ตามระเบียบของทางราชการ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสทิธิ�ที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม

ความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

                          ๑๑.๕   หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลกิการจดัซื �อจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ เสนอ

ราคาจะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ 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 (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

                 ๑๒.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

                 ๑๓.    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                          หนว่ยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ เสนอราคาที�ได้รับการ

คดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ

                          ทั �งนี � หากผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือ

ทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว
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