ประกาศกรมพัฒนาที่ดนิ
เรื่อง ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------------------ดวยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 มีความประสงคจะประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. จางขยายเชื้อ ซุปเปอร พด.1 จํานวน 66,000 ซอง ราคากลาง 1,089,000.- บาท
2. จางขยายเชื้อ ซุปเปอร พด.2 จํานวน 168,000 ซอง ราคากลาง 2,352,000.- บาท
รวม 234,000 ซอง รวมราคากลางของงานจาง 3,441,000.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมพัฒนาที่ดิน และไมเปนผูมี
ผลประโยชนรว มกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
5. ตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียท ี่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค เจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเขี่ยเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย ตูบมเชื้อจุลินทรีย หมอนึ่งความดันไอน้ํา สําหรับ
ฆาเชื้อ เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย มีโรงงานผลิต และบรรจุผลิตภัณฑจุลินทรีย สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย
เชิงพาณิชย
6.ตองมีประสบการณในการผลิตเชื้อจุลินทรียแหง
และมีผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เทานัน้ ในการรับจางผลิตเชื้อจุลินทรีย
ลักษณะดังกลาวสงใหทางราชการไมต่ํากวา 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ..........26 พฤศจิกายน 2551….
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เลขที่ 64 หมู 7 ถนนสุรนารายณ ตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ทางไปรษณียดว นพิเศษ
/วันที่.....
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วันที…
่ …4 ธันวาคม 2551…..….กําหนดวันเสนอราคาในวันที…
่ …16 ธันวาคม 2551…(วันยืนยันราคาสุดทาย)
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ 500.- บาท
ไดที่ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3 เลขที่ 64 หมู 7 ถนนสุรนารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระหวางวันที.่ ........ 18 พฤศจิกายน 2551..............ถึงวันที.่ ....... 20 พฤศจิกายน 2551......…….
หรือสอบถามที่หมายเลข 0-4437-1354 ตอ 15 , 0-4437-1432 ในวันและเวลาราชการ (8.30 น. - 16.30 น.) หรือ
ตรวจสอบขอมูลไดที่เว็บไซด http://r03.ldd.go.th และ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

(นายมโน พงษสามารถ)

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 3
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ …………..
การจางยายเชื้อสารเรง (พรอมขนสง) จํานวน 2 รายการ
ตามประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน
ลงวันที่..........................................
-------------------------------------------กรมพัฒนาที่ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา " สํานักงาน " มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรง (พรอมขนสง) จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ซุปเปอร พด.1 จํานวน 66,000 ซอง
ราคากลาง 1,089,000.- บาท
2. ซุปเปอร พด.2 จํานวน 168,000 ซอง
ราคากลาง 2,352,000.- บาท
รวม 234,000 ซอง รวมราคากลางของงานจาง 3,441,000.- บาท ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยืน่ ขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2

/2.คุณสมบัติ.....
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2. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูท ไี่ ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมพัฒนาที่ดนิ และไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
2.5 ตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค เจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเขี่ยเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย ตูบมเชื้อจุลินทรีย หมอนึ่งความดันไอน้ํา สําหรับ
ฆาเชื้อ เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย มีโรงงานผลิต และบรรจุผลิตภัณฑจุลินทรีย สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย
เชิงพาณิชย
2.6 ตองมีประสบการณในการผลิตเชื้อจุลินทรียแหง และมีผลงานที่เปนคูสญ
ั ญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เทานัน้ ในการรับจางผลิตเชื้อจุลินทรีย
ลักษณะดังกลาวสงใหทางราชการไมต่ํากวา 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ปปจจุบนั บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ (ผูเสนอราคาจัดทํา) ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของป
ปจจุบัน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ (ผูเสนอราคาจัดทํา) ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ผูเสนอราคาจัดทํา) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยนื่ สําเนาบัตรประจํา
ตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
/(3) ในกรณี.....
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(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยนื่ เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาใบเสร็จคาซื้อเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบคุ คล
อื่นทําการแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรบั มอบอํานาจ
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ตามขอ 2.6)
(5) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2
(6) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด ตามขอ 1.3
(7) แผนผังที่ตั้งโรงงานผลิตและหองปฏิบัติการจุลินทรีย
(8) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ยนื่ ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวนั ยืนยันราคาสุดทายโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารเรง ไปพรอม
เอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ
4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน 75 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
4.5 กอนยืน่ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา
รูปแบบ และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ ะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
/4.5 ผูเสนอ.....
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4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุที่หนาซองถึง
“คณะกรรมการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเอกสารประกวดราคาจางเลขที่..................................”
ในวันที่….…......…………........….ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เลขที่ 64
หมู 7 ถนนสุรนารายณ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจะเขาทําการตรวจสอบโรงงานผลิต และ/หรือหองปฏิบัติการจุลินทรียตามแผนผัง
ที่แจงไวในขอ 3.2 (7) ซึ่งผูเสนอราคาจะตองอํานวยความสะดวก
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ
ราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอนื่ ใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกี ารเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2)
คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน
ผูเสนอราคาทีไ่ มผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอืน่ หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันทีไ่ ดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนดไว คณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คา งอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขัดของไมอาจ
แกไขได ประธานคณะกรรมการจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเริ่มตน
บวน.....
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กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นนั้ ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา ฯ
เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา จะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
3,441,000.- บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดว ยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคา
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยนื ยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ และ
คาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน 172,050.- บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นขอ
เสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสาํ นักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ทยี่ ื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพยทไี่ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย (ตองจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน)
หลักประกัน.....
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หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงานฯ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อได
ทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวา ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
สํานักงานจะยึดหลักประกันซอง ในกรณีดังตอไปนี้
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานทีท่ กี่ ําหนด
2. ผูมีสิทธิเสนอราคาทีม่ าลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
3. ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมกี ารเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขทีก่ ําหนด
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
4. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 (แบบยืนยันราคาสุดทาย) ในการเสนอ
ราคา
5. ผูเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือก (ไดรับแจงสนองรับราคาและนัดทําสัญญา) ไมยอมเขาทํา
สัญญากับสํานักงานในเวลาที่กาํ หนดในหนังสือสนองรับราคา
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมซึ่งเปน
ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัติไมถกู ตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถกู ตองหรือไมครบถวน
ตามขอ 3 หรือยืน่ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถกู ตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสในสวนทีม่ ิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น
6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกี ารผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็ก
ทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคาหรือสํานักงาน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอ
/ราคา...
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ราคาได สํานักงานมีสทิ ธิทจี่ ะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจาง
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงาน
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงาน จะใหผูเสนอราคานัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้ จงไมเปนที่รับฟงได
สํานักงานมีสทิ ธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา ผู
เสนอราคาที่มสี ิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.6 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูทงิ้ งาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.4 กับสํานักงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา) ของราคาคา จางที่ประกวดราคาจา งดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหสาํ นักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสาํ นักงาน โดยเปนเช็คลงวันทีท่ ี่ทาํ สัญญา หรือกอนหนานัน้ ไมเกิน 3 วัน
ทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพยทไี่ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
/7.5 พันธบัตร.....
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7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
สํานักงานจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1
เมื่อผูรับจางไดจัดสงมอบเชื้อ ซุปเปอร พด.2 ครบถวนตามสัญญา
งวดสุดทาย เมื่อผูรับจางไดจัดสงมอบเชื้อ ซุปเปอร พด.1 ครบถวนตามสัญญา
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 16 คิดในอัตรารอยละ 0.20 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทาํ ขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึน้ ภายในระยะ
เวลาไมนอยกวา….-...…เดือน ...1.....ป นับถัดจากวันที่สํานักงานไดรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..……7……..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2552 เงินกูจาก.......--...........
และเงินชวยเหลือจาก............-............
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณประจําป
2552 เงินกูจาก........-........ และเงินชวยเหลือจาก...........-.......... แลวเทานัน้
ราคากลางของงาน จางขยายเชื้อสารเรง จํานวน 2 รายการ ในการประกวดราคาจางดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 3,441,000.- บาท(สามลานสี่แสนสีห่ มืน่ หนึ่งพันบาทถวน)
11.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประกวดราคา
จางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตาง
ประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตาม
ที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวนั ที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
/(2) จัดการ.....

11

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีทไี่ มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงานฯ จะถอนตัว
ออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น สํานักงานจะริบหลัก
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
11.5 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม ความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12 .การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาดําเนินการ ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทกี่ ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
พฤศจิกายน 2551

