
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 

ประกาศกรมพฒันาทีด่นิ โดยสถานพีฒันาทีด่ินนครศรธีรรมราช  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดกุารเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) จํานวน ๕๓๕ ตนั ดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์(e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช มคีวามประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (โดโลไมท์) จํานวน ๕๓๕ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
                ซื้อวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนสง่  จํานวน 535 ตัน  
 
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดั์งกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรม
พัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี ้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวันที ่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 



                ผูส้นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 
๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสแ์ละชําระเงินผ่านทาง
ธนาคาร ต้ังแต่วันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวัน
เสนอราคา 
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th,www.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๗-๘๖๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

  
  
  
  
   

จําเริญ นาคคง  
(นายจําเริญ นาคคง) 

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ 
และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
  
 

สําเนาถูกต้อง  
  

วิจารณ์ ธานีรัตน์  

(นายวิจารณ์ ธานีรัตน์)  

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
 โดย นายวิจารณ์ ธานีรัตน์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที ่........................  

การซ้ือซ้ือวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (โดโลไมท) จาํนวน ๕๓๕ ตัน  
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรธีรรมราช  

ลงวนัที่         เมษายน ๒๕๖๒  
 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มี
ความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ตามรายการ ดังนี ้
             ซื้อวัสดุการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จาํนวน 535 ตัน 

 
พัสดุที่จะซื้อนีต้องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทนัทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสฉบับนี ้โดยมีขอแนะนาํและขอกําหนด ดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ้าประกัน  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา  
   

                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒  



                          ๑.๗     รางขอบเขตของงานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) 
                          ๑.๘     สถานที่สงมอบวสัดุปูนเพื่อการเกษตร 
   
   

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสญัญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถกูระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียน
ชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
รวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิง้งานเปนหุนสวนผูจดัการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการ
ดําเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสดังกลาว
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแก กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสคร้ังนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูยืน่ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกนัเชนวานัน้ 

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                                ๒.๑๑ ผูเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                                             (๑)  กรณีกจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติ
บุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมทกุรายจะตองมีคุณสมบติัครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาในนาม“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงาน
กอสราง กิจกรรมรวมคาดังกลาวสามารถนาํผลงานกอสรางของผูรวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกจิการรวมประกวดราคาได 



                                              (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติ
บุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวใน
เอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปน
ลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคา
กับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส กิจการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคายืน่เสนอราคาได 
                             ทัง้นี ้“กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการ
รวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรการการคา กระทรวงพาณิชย 
                              ๒.๑๒ ผูเสนอราคาจะตองยืน่เอกสาร ที่เกี่ยวของกบั โดโลไมท แยกแตละ
กรณี ดังนี ้ 
                                        ๒.๑๒.๑ กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท  
                                                      - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานัน้ และประทานบัตร
ยังไมหมดอาย ุ
                                                      - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเองที่ยงัไมหมดอาย ุ
                                        ๒.๑๒.๒ กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบการ
กิจการโรงงานโดโลไมท 
                                                     - ตองมีใบอนญุาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเองที่ยงัไมหมดอาย ุ
                                                     - ตองมีหนงัสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ได
รับประทานบตัร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตร 
พรอมสําเนาประทานบัตรโดโลไมททีย่ังไมหมดอาย ุซึง่มอีายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                                        ๒.๑๒.๓ กรณีเปนตัวแทนจาํหนายโดโลไมท 
                                                      - ตองแนบหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจาํหนายจากผูผลิต 
(ฉบับจริงพรอมสําเนา) และตองแนบหลกัฐานตนฉบับใหตรวจสอบ และหนังสือรับรอง
แหลงที่มาของแรซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ทัง้ ๒ กรณี พรอมเอกสาร
ขอ ๒.๑๒.๑ หรือขอ ๒.๑๒.๒ 
                           กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุ หรือหมดอายุ ให
ดําเนินการขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานการขอตออายุ ใบอนุญาตแตงแร และ/



หรือ ประทานบัตรมาดวย และแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 
                                 ๒.๑๓  ผูเสนอราคาตองมี คลับเกบ็ปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยู
บริเวณพืน้ที่เดียวกนักับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูน
เพื่อการเกษตร (โดโลไมท) อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนทีจ่ดัซื้อในครั้งนี ้
                                ๒.๑๔  ผูเสนอราคาตองแนบหลกัฐานแผนที่ต้ังคลังเก็บปูนพรอมรูปถาย
คลังเก็บปูนและตองยนิยอมและอํานวยความสะดวก ใหคณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาฯ เขาตรวจสอบปริมาณปูนเพื่อการเกษตรพรอมบันทึกภาพ หากผูเสนอราคาไม
สามารถนําตรวจปริมาณปนูได ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจนาํตรวจแทน 
พรอมมอบหลกัฐานหนังสือมอบอํานาจให คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ที่
ตรวจสอบปริมาณในวันที่ทาํการตรวจหากไมสามารถดําเนนิการตรวจปริมาณปูนได ใหถือวาผู
เสนอราคารายนัน้ไมผานการพิจารณาในการซื้อคร้ังนี ้
                                ๒.๑๕ ผูเสนอราคา ตองนําตวัอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอ
ขาย จํานวน 2 กิโลกรัม พรอมทั้งผลการวเิคราะหคา CCE, pH, Mgo, Cao ความชืน้และขนาด
ความละเอยีด โดยสถาบันทีเ่ปนทีย่อมรับ 
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกนิ 6 เดือน กอนการยืน่เสนอเอกสาร)  มายื่นพรอมเอกสาร
ประกวดราคาในวนัและเวลาที่กาํหนด  
                                ๒.๑๖ ผูเสนอราคาตองนาํตัวอยางกระสอบสําหรบับรรจุปูนเพื่อ
การเกษตร (โดโลไมท) มายืน่พรอมเอกสารประกวดราคาในวนัและเวลาที่กาํหนด จาํนวน ๑ 
ชดุ  
                                ๒.๑๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใน
ฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ 
                               ๒.๑๘ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ภาครัฐซึ่งไดดําเนนิการจัดซือ้จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ตองลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                               ๒.๑๙  ผูเสนอราคาคูสัญญาตองรับและจายเงินผานธนาคาร เวนแตการ
รับจายเงนิแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
                               ๒.๒๐ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดยีวกนักับ
งานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 454,750 บาท และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยตรง
กบัสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวยงาน



อ่ืนซึ่งมกีฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่กรมพฒันาที่ดิน เชื่อถือ 
   
   
   

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนติิบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยืน่สาํเนา
หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจํากดั ใหยืน่สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถอืหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยืน่สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงทีแ่สดงถึงการเขาเปน
หุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของ
ผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสาํเนาถกูตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสาํเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวม
คา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
   
   

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี



เอกสารสวนที ่๑ ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสราง
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสาร
สวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยืน่ขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทาํการแทนให
แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตวัตนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูทีบ่รรลุนิติ
ภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามขอ ๔.๔ 

   
   

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทัง้หมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที ่๒ ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสราง
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสาร
สวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยืน่ขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี ้โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตน
และทําการยนืยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาไดเพียง
คร้ังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกนัทัง้ตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนงัสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคญั โดยคิดราคารวม
ทั้งสิน้ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทัง่สงมอบพัสดุให ณ ตามรายละเอยีดที่แนบ  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วนั ต้ังแตวัน



เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วนั นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนงัสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอยีดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ โดโลไมท ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดงักลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ 
   

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน อยางละ ๒ 
กิโลกรัม และ/หรือรายละเอยีดประกอบการอธิบายเอกสารตามที ่กรม กาํหนด โดยลงลายมือผู
ยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กาํกบัในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือ
นํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ในวนัที ่........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ สถานพีัฒนาที่ดิน นครศรีธรรมราช 
                ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว 
ตัวอยางที่เหลอืหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูยืน่ขอเสนอา 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวนัที ่........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา
ของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยืน่
ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบ
ไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยนืยนั
การเสนอราคา แลวจงึสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส 



                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส จะ
ดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยืน่ขอเสนอที่มผีลประโยชน
รวมกันกับผูยืน่ขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปน
ผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยืน่
ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยืน่ขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา 
กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยืน่ขอเสนอรายใดกระทาํการอนัเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทาํอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ออกจาก
การเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพจิารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต 
กรม จะพิจารณาเหน็วาผูยืน่ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดงักลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรม 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิม่ และภาษีอ่ืนๆ 
(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิใ์นการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยืน่ขอเสนอ กรม จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น



หลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ขอเสนอไมถกูตองตามขอ 
๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ยื่นขอเสนอรายนัน้ เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่
กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
และความแตกตางนั้นไมมผีลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยืน่ขอเสนอรายอื่น หรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยืน่ขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมสงวนสทิธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอโดยไมมีการผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชรีายชื่อผูรับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอเิล็กทรอนกิส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยืน่ขอเสนอชี้แจง
ขอเท็จจริงเพิม่เติมได กรม มีสิทธทิี่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
ขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     กรมทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็
ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทัง้กรม 
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสและลงโทษผูยืน่ขอเสนอเปนผูทิง้งาน ไมวา
จะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตทุี่เชื่อถอืไดวาการยืน่ขอเสนอ
กระทาํการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณทีี่ผูยืน่ขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมาย



ไดวาไมอาจดาํเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม จะใหผูยืน่ขอเสนอนัน้ชี้แจงและแสดงหลกัฐานทีท่ําให
เชื่อไดวา ผูยืน่ขอเสนอสามารถดําเนนิการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยืน่
ขอเสนอรายนัน้ ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
กรม  
                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญากรมอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส หากปรากฏวามีการกระทาํที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกนักับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการ
เสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส สามารถสงมอบ
ส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วนัทาํการ นบัแตวันทีท่ําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสไมสามารถสงมอบ
ส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วนัทาํการ หรือกรมเหน็วาไมสมควรจัดทาํขอตกลงเปนหนงัสือ 
ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทาํขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วนั นับถัดจากวนัที่ไดรับแจง 
และจะตองวางหลกัประกนัสัญญาเปนจาํนวนเงนิเทากบัรอยละ ๕ ของราคาคาสิง่ของที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสญัญา โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟททีธ่นาคารเซ็นสัง่จาย ซึง่เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่
ใชเช็คหรือดราฟทนัน้ชาํระตอเจาหนาที่ในวนัทาํสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วนัทาํการ 
                          (๓)     หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนงัสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนกิสตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนงัสือคํ้าประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทนุหลกัทรพัยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทัเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง



เวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ ตามอัตราสวนของพัสดุทีซ่ื้อซึ่งกรม 
ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบ
ส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนงัสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของ
ไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส
นี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของทีย่ังไมไดรับ
มอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ซึ่งไดทาํสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๓ หรือทาํขอตกลงซื้อเปนหนงัสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิง่ของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๓ เดือน    นับถดัจากวนัที่ 
กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วนั นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 
   

                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงนิคาพัสดุ
จากเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น  
                          ๑๐.๒   เมือ่กรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
ส่ิงของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสัง่หรอืนําสิง่ของดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศและของนั้นตองนาํเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื่น



ขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของทีซ่ื้อขายดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วนั นับต้ังแตวนัทีผู่ขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรม
เจาทา ใหบรรทุกสิง่ของนัน้โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ
อ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึง่กรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
เปนหนงัสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยืน่ขอเสนอ หรือ
เรียกรองจากผูออกหนงัสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทนัท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสยีหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   กรมสงวนสทิธิ์ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนงัสือ ใหเปนไปตามความเหน็ของสํานกังานอัยการสงูสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี้ มี
ความขัดหรือแยงกนั ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวนิิจฉัยของกรม คําวนิิจฉัยดงักลาวให
ถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยทีผู่ยื่น
ขอเสนอจะเรยีกรองคาเสยีหายใดๆ จากกรมไมได  
                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรร
แตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อคร้ังนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่
ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกนั หรือมีสวนไดเสยีกับผูยืน่ขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือเจาหนาที่ในการเสนอ
ราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทาํการจดัซื้อคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกดิความเสียหายแกกรม 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กรม สามารถนาํผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสญัญาของผูยืน่ขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนาํมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูก
ระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  
        เมษายน ๒๕๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


