
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( สําเนา ) 

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

การซ้ือประกวดราคาซื้อวสัดุการเกษตร(หินปูนฝุน) พรอมขนสง จํานวน ๘๓๗ 
ตัน  

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน  
ลงวนัที่        ธันวาคม ๒๕๖๑  

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ตามรายการ ดังนี ้
                       การซ้ือประกวดราคาซ้ือวัสดุการเกษตร(หินปนูฝุน) พรอม
ขนสง จํานวน ๘๓๗ ตัน 

 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ้าประกัน  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา  
   

                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒  
                          ๑.๗     สถานที่สงมอบ 
                          ๑.๘     รางขอบเขตของงาน 
 



พัสดุที่จะซื้อนีต้องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทนัทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี ้
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนือ่งจากเปนผูทีไ่มผานเกณฑการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถกูระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและได
แจงเวียนชื่อใหเปนผูทิง้งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกาํหนดในราชกจิจา
นุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส
ดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่น
ขอเสนอใหแก กรม ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสคร้ังนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกนั
เชนวานัน้ 

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนใน



ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic Government Procurement 
: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบั
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและ
จายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

                                 2.14  ผูเสนอราคาจะตองยืน่เอกสาร ที่เกี่ยวของกับ หินปนูฝุน 
แยกแตละกรณี  ดังนี ้
                                          2.14.1 กรณีเปนเจาของประทานบัตร 
                                            - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานัน้ และประทานบัตร
ยังไมหมดอาย ุ
                                            - ตองมีใบอนุญาตแตงแรหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงโมหินของตนเองที่ยงัไมหมดอาย ุ 
                                        2.14.2  กรณีเปนเจาของโรงโมหิน 
                                           - ตองมีใบอนญุาตประกอบกิจการโรงโมหนิของตนเองที่
ยังไมหมดอาย ุ
                                           - ตองมีหนงัสอืรับรองแหลงที่มาของหนิปนูฝุนที่ได
รับประทานบตัรไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทาน
บัตร พรอมสําเนาประทานบตัรหินปูนฝุน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                                         2.14.3 กรณีเปนตัวแทนจาํหนายหินปนูฝุน 
                                            - ตองแนบหนังสือรับรองแตงตั้งเปนตัวแทนจาํหนายวสัดุ
ปูนเพื่อการเกษตร (หินปนูฝุน) และตองแนบหลกัฐานตนฉบับใหตรวจสอบ และหนงัสือ
รับรองแหลงทีม่าของแรซึ่งตองไมซ้ําซอนกบัผูเสนอราคารายอื่น ทัง้  2  กรณี   พรอม
เอกสารขอ 2.14.1  หรือ ขอ  2.14.2 
                                      กรณีใบอนุญาตแตงแร และประทานบัตรใกลหมดอายุ 
ใหดําเนินการขออนุญาตตออายุพรอมแนบหลักฐานการขอตออายุ  ใบอนุญาตแตง
แร  และประทานบัตรมาดวย                             
                                          2.15   ผูประสงคจะเสนอราคา ตองนําผลการวิเคราะห 



คา  CCE, PH , Mgo, Cao  ความชืน้และขนาดความละเอียดโดยสถาบันที่เปนที่
ยอมรับ  
   

                  ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอมกับการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนติิบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยืน่
สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจํากดั ใหยืน่สําเนา
หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบญัชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทัง้รับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึง
การเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนาสญัญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไม
ตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตาม
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวย
อิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที ่๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยืน่



ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที ่๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยืน่ขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทาํ
การแทนใหแนบหนงัสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคล
ธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนติิภาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

   
   

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทัง้หมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไม
ตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตาม
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวย
อิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที ่๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยืน่
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที ่๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยืน่ขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้
หลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยนืยนัตัวตนของผูยืน่ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาได
เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่สนอจะตอง
ตรงกันทั้งตวัเลขและตัวหนงัสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ คาขนสง คาจด
ทะเบยีน และคาใชจายอืน่ๆ ทัง้ปวงไวแลว จนกระทัง่สงมอบพัสดุให ณ ตามเอกสารที่
แนบ  



                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน 
ต้ังแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยืน่ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาทีต่น
ไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนงัสือแจงจาก กรม ใหสง
มอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอยีดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ ปูนเพื่อการเกษตร(หนิปูนฝุน) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ 
กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   
   

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยืน่ขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสในวนัที ่........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตาม
เวลาของระบบการจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสาร
การยืน่ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาใน
รูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่น
ขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชดัเจนของเอกสาร 
PDF File กอนที่จะยนืยนัการเสนอราคา แลวจึงสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการเสนอ
ราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 
จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยืน่ขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอทีม่ี
ผลประโยชนรวมกนักับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผู
ยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยืน่ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยืน่ขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกนันัน้ออกจากการเปนผูยื่น



ขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสวา กอนหรือในขณะที่มกีารพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใด
กระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชือ่วามกีารกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยืน่ขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยืน่ขอเสนอ และกรม จะ
พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กรม จะพิจารณาเหน็วาผูยื่น
ขอเสนอรายนัน้มิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิม่ และ
ภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาํหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและ
วิธีการเสนอราคาดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวใน
เว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิใ์นการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสคร้ังนี้ กรมจะพิจารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยืน่ขอเสนอ 
กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือ
ยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไม
ถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับ
พิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยืน่ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง



เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่รมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสาํคัญและความแตกตางนัน้ไมมีผลทําใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยืน่ขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมสงวนสทิธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอโดยไมมี
การผอนผนั ในกรณีดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชรีายชื่อผูรับ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือ
บัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนกิส ของกรม 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสาํคัญ หรือมีผลทาํใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอืน่ 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือกรมมีสิทธิใหผู
ยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิทีจ่ะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไม
ทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถกูตอง 
                          ๕.๖     กรมทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาทีเ่สนอทัง้หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยไม
พิจารณาจัดซือ้เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยืน่ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย 
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรม จะพจิารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสและลงโทษผูยืน่ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยืน่ขอเสนอกระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณทีี่ผูยืน่ขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจน



คาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม จะใหผูยืน่ขอเสนอ
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม 
มีสิทธทิี่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยืน่ขอเสนอรายนัน้ ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมสิีทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม  
                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญากรมอาจประกาศยกเลกิการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลกัษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่น
ขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขนัอยางเปนธรรม หรือสมยอมกนักับผูยืน่ขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส สามารถสง
มอบส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วนัทาํการ นับแตวันทีท่าํขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบสญัญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสไมสามารถสง
มอบส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วนัทาํการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจดัทําขอตกลง
เปนหนงัสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบใุนขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กบักรมภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจาํนวนเงนิเทากบั
รอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใหกรมยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟททีธ่นาคารเซ็นสัง่จาย ซึง่เปนเช็คหรือดราฟทลง
วันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนัน้ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวนันัน้ไมเกนิ ๓ 
วันทําการ 
                          (๓)     หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนงัสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนกิสตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนงัสือคํ้าประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทนุ



หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกิจ
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทัเงนิทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนงัสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ผูขาย) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาซื้อ
ขายแลว 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ ตามอัตราสวนของพัสดุทีซ่ื้อ
ซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อ
ผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนงัสือ และกรม 
ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคา
คาสิ่งของที่ยงัไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ซึ่งไดทาํสัญญาซื้อขายตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทาํขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกัน
ความชาํรุดบกพรองของสิง่ของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วนั นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 
   

                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงนิ
คาพัสดุจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น  
                          ๑๐.๒   เมือ่กรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และได



ตกลงซื้อส่ิงของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนํา
ส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่
มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาํหนด ผูยืน่ขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของทีซ่ื้อขายดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วนั นับต้ังแตวนัทีผู่ขายสั่ง หรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนทีม่ิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรับ
อนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึง่กรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาทีก่ําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกัน
การยืน่ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกนัการยื่นขอเสนอทนัท ีและอาจ
พิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิง้งาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   กรมสงวนสทิธิ์ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนงัสือ ใหเปนไปตามความเหน็ของสาํนักงานอัยการ
สูงสุด (ถามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยืน่ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินจิฉัยของ
กรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถอืเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ
เพิ่มเติม  
                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยทีผู่
ยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสยีหายใดๆ จากกรมไมได  
                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่



ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอทีจ่ะทาํการจัดซือ้คร้ังนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อ
หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ 
หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกนักบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอืน่ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทาํการจดัซื้อคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกดิความเสียหาย
แกกรม หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูขายตองปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กรม สามารถนาํผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสญัญาของผูยืน่
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนาํมาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนด
จะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกรม ไวชัว่คราว 

  
                      กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 

       ธันวาคม ๒๕๖๑  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



( สําเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(หินปูนฝุน) พรอมขนสง 

จํานวน ๘๓๗ ตัน ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(หินปนูฝุน) พรอมขนสง จาํนวน ๘๓๗ 
ตัน ดวยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิน้ ๑,๐๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ลานสีพ่ันสี่รอยบาท
ถวน) ตามรายการ ดังนี ้
                 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวสัดุการเกษตร(หนิปูนฝุน) พรอม
ขนสง จํานวน ๘๓๗ ตัน ดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อ
ใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมี
อํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชพีขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้
ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ทีเ่ขายื่นขอเสนอ
ใหแกกรมพฒันาที่ดิน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํ



การอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
คร้ังนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธิค์วามคุมกนัเชนวานัน้ 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผูยืน่ขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic Government Procurement : e - 
GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๒. ผูยืน่ขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กาํหนด 

                 ๑๓. ผูยืน่ขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงนิผาน
บัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงนิแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจ
จายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

  
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวนัที ่........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส โดยดาวนโหลด
เอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสต้ังแตวนัที่ประกาศจนถึง
กอนวนัเสนอราคา  
                ผูสนใจสามารถดรูายละเอียดไดที่เว็บไซต 
www.gprocurement.go.th,www.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๓๗-๘๖๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วนัที ่       ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑  

  
 



  
  
  
  
   

จําเริญ นาคคง  
(นายจาํเริญ นาคคง) 

ผูอํานวยการสถานพีัฒนาทีดิ่น
นครศรีธรรมราช 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  

  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสาร
สวนที่ ๑ และเอกสารสวนที ่๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวัน
เสนอราคา  
 
  
 

สําเนาถูกตอง  
  

วิจารณ ธานีรัตน  

(นายวิจารณ ธานีรัตน)  

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

 ประกาศขึ้นเว็บวนัที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 โดย นายวิจารณ ธานีรัตน นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
 

 

 

 


