
  

 
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เร่ือง  ประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส 

  -------------------------------------------------------- 

ดวยกรมพฒันาที่ดิน   โดย  สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 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  ดังตอไปนี ้

1.  เปนผูมีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

2. ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดม ี

คําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกนัเชนวานัน้ 

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมพฒันาที่ดิน  และไมเปนผูมี 

ผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคา

จางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

5. ตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค เจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย และ

เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเขี่ยเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย ตูบมเชื้อจุลินทรีย หมอนึ่งความดนัไอน้ํา สําหรับ 
ฆาเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย  มีโรงงานผลิต และบรรจุผลิตภัณฑจุลินทรีย  สําหรับทาํเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย 
เชิงพาณิชย  

6.ตองมีประสบการณในการผลิตเชื้อจุลินทรียแหง และมีผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 

หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เทานัน้ ในการรับจางผลิตเชื้อจุลินทรีย

ลักษณะดังกลาวสงใหทางราชการไมตํ่ากวา 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  
 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส   ในวนัที.่..........26 พฤศจิกายน 2551…. 

ระหวางเวลา 10.00  น. ถึง  11.00  น.  ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  เลขที่  64  หมู 7 ถนนสุรนารายณ  ตําบลจอหอ   

อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  และแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ทางไปรษณียดวนพิเศษ  

/วนัที่..... 
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วันที…่…4 ธันวาคม 2551…..….กําหนดวันเสนอราคาในวันที…่…16 ธันวาคม 2551…(วันยืนยันราคาสุดทาย) 

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิสในราคาชุดละ   500.-   บาท   

ไดที่  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 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) 
               ผูอํานวยการสํานกังานพฒันาทีดิ่นเขต 3 
             ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่………….. 

การจางยายเชื้อสารเรง (พรอมขนสง) จํานวน  2  รายการ 
ตามประกาศกรมพฒันาทีด่ิน 

ลงวนัที่.......................................... 
-------------------------------------------- 

 

กรมพัฒนาที่ดิน  โดย  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา " 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  ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  

โดยมขีอแนะนําและขอกาํหนด ดังตอไปนี ้
 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
1.1  แบบรูปรายการละเอียด   

1.2  แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 

1.4  แบบสัญญาจาง 

1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 

        (1)  หลกัประกนัซอง   

         (2)  หลกัประกันสัญญา 

 1.6  บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกัน 

(2) การขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 

       1.7  แบบบัญชีเอกสาร 

       (1)  บัญชีเอกสารสวนที ่1 

 (2)  บัญชีเอกสารสวนที ่2 

 

 

 

 

        /2.คุณสมบัติ..... 
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2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบช่ืุอไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       2.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมพัฒนาที่ดิน  และไมเปน 

ผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจาง

ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

2.5 ตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค เจาหนาที่เทคนคิดานจุลินทรยี และ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเขี่ยเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย ตูบมเชื้อจุลินทรีย หมอนึ่งความดนัไอน้ํา สําหรับ 
ฆาเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย  มีโรงงานผลิต และบรรจุผลิตภัณฑจุลินทรีย  สําหรับทาํเปนผลิตภัณฑจุลินทรีย 
เชิงพาณิชย  

      2.6 ตองมีประสบการณในการผลิตเชื้อจุลินทรยีแหง และมีผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 

หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เทานัน้ ในการรับจางผลิตเชื้อจุลินทรีย

ลักษณะดังกลาวสงใหทางราชการไมตํ่ากวา 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเปน  2  สวน  คือ 
3.1   สวนที ่ 1  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล   

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกดั  ใหยื่นสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของ

ปปจจุบัน  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ (ผูเสนอราคาจดัทาํ)  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษทัจํากดัหรือบริษทัมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของป 

ปจจุบัน  หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ (ผูเสนอราคาจัดทํา)  ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี  และบัญชี 

ผูถือหุนรายใหญ (ผูเสนอราคาจัดทาํ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยืน่สําเนาบัตรประจํา 

ตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงทีแ่สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู 

เปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 /(3) ในกรณี..... 
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(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ 

เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช

สัญชาติไทย  ก็ใหยืน่สําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนติิบุคคล  ใหยืน่เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณชิย  สําเนาใบทะเบียนภาษมีูลคาเพิ่ม  สําเนาใบเสร็จคาซื้อเอกสาร 
ประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(5) บัญชีเอกสารสวนที ่1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7 (1) 

3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี ้
        (1) แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3 

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบคุคล 

อ่ืนทาํการแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

         (3)  หลักประกันซอง  ตามขอ 5 

              (4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ตามขอ 2.6) 

        (5)  ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2 

              (6)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด ตามขอ 1.3 

             (7)  แผนผังที่ต้ังโรงงานผลิตและหองปฏิบัติการจุลินทรีย   

              (8)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ยืน่ตามแบบในขอ 1.7 (2) 
  
4.  การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
นี ้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน   

 4.2  ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นับแตวนัยนืยนัราคาสุดทายโดยภายใน 

กําหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได 

 4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารเรง ไปพรอม

เอกสารสวนที ่1 และเอกสารสวนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของ

ทางราชการ 
 4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน  75  วัน 

นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจาง  

 4.5  กอนยืน่เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา    

รูปแบบ  และรายละเอียด ฯลฯ   ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นขอเสนอ 

ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       /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)  ซ่ึงผูเสนอราคาจะตองอํานวยความสะดวก 

 คณะกรรมการประกวดราคา  จะดาํเนนิการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  เปนผูเสนอ 

ราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอืน่     หรอืเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูให 

บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.6 (1)    ณ   วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน    

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลกัฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว  

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา   กอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาดวยวธิีการทางอิเล็ก 

ทรอนิกสวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.6 (2) 

คณะกรรมการ ฯ  จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู 

เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

 ผูเสนอราคาทีไ่มผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ 

ราคารายอืน่ หรือเปนผูมีประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทาํการอนัเปนการขัดขวาง 

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค    อาจอุทธรณคําสั่ง 

ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันทีไ่ดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา 

การวนิิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา  กระบวนการเสนอราคาจางวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 

ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํหนดไว คณะกรรมการประกวดราคา 

จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสทิธเิสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และ 

เมื่อแกไขขอขดัของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ 

ราคาที่ยังเหลอืกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา      แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกัน 

เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย   หรือขัดของไมอาจ 

แกไขได ประธานคณะกรรมการจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเริ่มตน        

    บวน..... 
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กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทกุรายที่อยูในสถานที่นัน้ทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสทิธิในการตัดสินใจดาํเนินการใด ๆ     ระหวางการประกวดราคา ฯ  

เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.7   ผูเสนอราคาทีมี่สิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา จะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

          (1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่  

3,441,000.-  บาท   

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน ๆ (ถาม)ี  รวมคาใชจาย 

ทั้งปวงไวดวยแลว    

(4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคา 

สูงสุดในการประกวดราคา 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว จะตอง 

ยืนยนัราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ราคาที่ยนืยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นบัแตวันยนืยนัราคาสุดทาย โดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ และ

คาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวนัเสนอราคา 
 

5.  หลักประกนัซอง 
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน 172,050.- บาท 

 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหาสิบบาทถวน) โดยหลกัประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกนัตั้งแตวันยื่นขอ 

เสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ้นสุดการยนืราคาโดยหลกัประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้ 

5.1 เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ียื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนา 

นั้นไมเกิน 3  วันทําการของทางราชการ 

5.3  หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)    

5.4  หนังสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรอืบริษทัเงินทนุหลกัทรัพยทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดแจงชื่อ 

เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบุในขอ 1.5 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย (ตองจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน) 

 หลักประกัน..... 



 8 

หลักประกนัซองตามขอน้ี สํานักงานฯ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวนัที่ 

ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อได 

ทําสัญญาหรอืขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

สํานกังานจะยึดหลักประกนัซอง  ในกรณีดังตอไปนี ้
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา  

และสถานทีท่ีก่ําหนด 

2. ผูมีสิทธิเสนอราคาทีม่าลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ 

3. ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมกีารเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขทีก่ําหนด  
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 

4. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 (แบบยืนยนัราคาสดุทาย) ในการเสนอ 
ราคา 

5. ผูเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือก (ไดรับแจงสนองรับราคาและนัดทําสัญญา) ไมยอมเขาทาํ 
สัญญากับสํานักงานในเวลาที่กาํหนดในหนังสือสนองรบัราคา 

 

6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมซึ่งเปน   

ราคาที่รวมภาษมีูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกูตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถกูตองหรือไมครบถวน 

ตามขอ 3  หรอืยืน่เอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถกูตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย   

หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสในสวนทีม่ิใชสาระสําคญั   

ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น 

6.3 สํานักงานสงวนสิทธไิมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกีารผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็ก 

ทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

        (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น        

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือสํานกังาน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ กับผูเสนอ 

/ราคา... 
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ราคาได สํานักงานมีสิทธิทีจ่ะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

6.5  สํานักงานทรงไวซ่ึงสิทธท่ีิจะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ 

พิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจาง 

ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ 

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานกังานเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงาน

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะ 

เปนผูเสนอราคาทีไ่ดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต   เชน  

การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได   คณะกรรม- 

การประกวดราคาหรือสํานักงาน จะใหผูเสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถ 

ดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้จงไมเปนที่รับฟงได  

สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น   

6.6  ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา ผู 

เสนอราคาที่มสิีทธไิดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผู 

มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส    ณ    วันประกาศประกวด 

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส    หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขนัอยาง 

เปนธรรม  ตามขอ 1.6  สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธไิดรับการคัดเลือกดังกลาว  และ 

สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูท้ิงงาน 
  

7.  การทาํสัญญาจาง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง)   จะตองทําสัญญาจาง 

ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.4  กับสํานักงาน ภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง 

หลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ  5  (หา) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกสใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทาํสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

7.1  เงินสด 

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทาํสัญญา หรือกอนหนานัน้ไมเกิน  3  วนั 

ทําการของทางราชการ 

7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2) 

7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทนุหลกัทรัพยทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดแจงชื่อ 

เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบุในขอ 1.5 (2) 

/7.5 พันธบัตร..... 
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7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม 

สัญญาจางแลว 
 

8. คาจางและการจายเงนิ 
 สํานักงานจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  2  งวด ดังนี้  

งวดที่ 1          เมื่อผูรับจางไดจัดสงมอบเช้ือ ซุปเปอร พด.2  ครบถวนตามสัญญา    
       งวดสุดทาย    เมื่อผูรับจางไดจัดสงมอบเชื้อ ซุปเปอร พด.1  ครบถวนตามสัญญา 
   
9.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 16  คิดในอัตรารอยละ 0.20  ของคาจางตามสัญญาตอวัน  
 

10.  การรบัประกนัความชาํรุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทาํขอตกลงเปนหนังสือ หรือทาํสัญญาจาง 

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึน้ภายในระยะ 

เวลาไมนอยกวา….-...…เดือน ...1.....ป นับถัดจากวนัที่สํานักงานไดรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม 

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน..……7……..วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารดุบกพรอง 
11.   ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
           11.1 เงินคาจางสําหรับการจางคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจาํป  2552  เงินกูจาก.......--........... 

และเงินชวยเหลือจาก............-............ 

      การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเม่ือสํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณประจําป  

2552  เงินกูจาก........-........ และเงินชวยเหลือจาก...........-.......... แลวเทานัน้ 

  ราคากลางของงาน จางขยายเชื้อสารเรง จํานวน 2 รายการ  ในการประกวดราคาจางดวยวิธ ี

การทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้เปนเงินทั้งสิ้น 3,441,000.- บาท(สามลานสี่แสนสีห่มืน่หนึ่งพันบาทถวน) 

11.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประกวดราคา 

จางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสแลว    ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนาํสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตาง 

ประเทศ  และของนั้นตองนาํเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตาม 

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา 

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา 

การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

/(2) จัดการ..... 
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(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย          หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 

ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี

ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปน 

ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

การพาณิชยนาว ี

11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานกังานฯ จะถอนตวั 

ออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคา 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กาํหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น สํานักงานจะริบหลัก 

ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปน 

ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

11.4 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 

กําหนดดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที 

และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)      รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม 

ระเบียบของทางราชการ 

11.5 สํานักงานสงวนสิทธทิี่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกาํหนดในแบบสญัญาใหเปนไปตาม ความเห็น 

ของสํานกังานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
   

12 .การปฏบิติัตามกฎหมายและระเบยีบ 
ในระหวางระยะเวลาดําเนนิการ ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว 

โดยเครงครัด 

   

 
                                                            สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

                                                                   พฤศจิกายน  2551 

 


