
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) จ านวน ๖๘,๗๕๐ กโิลกรัม  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร๎า) จ านวน ๖๘,๗๕๐ กิโลกรัม ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล๎านเก๎าแสนสองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) ตาม
รายการ ดังนี้ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจ านวน ๖๘,๗๕๐  กิโลกรัม พร๎อมขนสํง 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
                 ๓. ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงานของหนํวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการ กรรมการ
ผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว 
                 ๘. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๔  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎ยื่น
ข๎อเสนอได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
                 ๑๐. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๒. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํ
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
 



 
 
 
 
                 ๑๓. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซ่ึงได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงิน
แตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
                ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู๎สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผํานทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผํานทางธนาคารในระหวํางวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ภายหลังจาก
ช าระเงินเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วจนถึงกํอนวันเสนอราคา 
                ผู๎สนใจสามารถดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ www.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๒๙๗๒ ในวันและเวลาราชการ 
                ผู๎สนใจต๎องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔  ผํานทางอีเมล์ r04_1@ldd.go.th หรือชํองทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลําวผํานทางเว็บไซต์ 
www.ldd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

 

 
ประกาศ ณ วันที่  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

  

 

ชาติชาย  ประสาระวัน  
(นายชาติชาย ประสาระวัน) 

ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่  ๖/๒๕๖๑  

การซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) จ านวน ๖๘,๗๕๐ กิโลกรัม  
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน  

ลงวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "ส านักงาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  
                 จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจ านวน ๖๘,๗๕๐  กิโลกรัม พร๎อมขนสํง 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข๎อแนะน าและข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู๎ที่มีผลประโยชน์รํวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒  
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
                          ๒.๓    ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน
ของหนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวน
ผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


 
 
 
 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกลําว 
                          ๒.๘    ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ ส านักงาน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล
ของผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
                          ๒.๑๐    ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๒    ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓    ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํ
การจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สํวน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎นราย
ใหญํ (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต๎อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอรํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) หรือ (๒) ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี 
 
 



 
 
 
 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบช าระเงินคําซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
ครบถ๎วน ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ 
(๑) ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอมอบอ านาจให๎บุคคลอื่นกระท าการแทนให๎แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎มอบอ านาจและผู๎รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู๎รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต๎องเป็นผู๎ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล๎วเทํานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ 
ครบถ๎วน ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ 
(๒) ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอก
ข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน พร๎อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํต๎องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให๎เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได๎เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกัน ให๎ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว๎แล๎ว จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎ ณ ตามที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ก าหนด  
                                   ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน ตั้งแตํวันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องรับผิดชอบราคาท่ีตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
 



 
 
 
 
                          ๔.๓     ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุไมํเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก ส านักงาน ให๎สํงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด(ถ่ัวพร๎า)และกระสอบส าหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ถ่ัวพร๎า) ไปพร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ ส านักงานจะยึดไว๎เป็นเอกสารของ
ทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง 
โดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
                          ๔.๕     ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จ านวน เมล็ดพันธุ์ถั่วพร๎าจ านวน ๑ 
กิโลกรัมและกระสอบส าหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วพร๎าจ านวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสาร
ตามท่ี ส านักงาน ก าหนด โดยลงลายมือผู๎ยื่นข๎อเสนอพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับในเอกสารด๎วย พร๎อมสรุปจ านวน
เอกสารที่จัดสํงหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ตามแบบในข๎อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช๎ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ๔ อุบลราชธานี 
                ทั้งนี้ ส านักงานจะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือ
หรือไมํใช๎แล๎ว ส านักงานจะคืนให๎แกํผู๎ยื่นข๎อเสนอา 
                          ๔.๖     กํอนเสนอราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให๎
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องจัดท าเอกสารส าหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให๎แกํ ส านักงาน ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎ยื่นข๎อเสนอแตํละรายวํา เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น ตามข๎อ ๑.๕ 
(๑) หรือไมํ หากปรากฏวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ 
 
 
 



 
 
 
 
 
                          หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วํา กํอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข๎อเสนอ มีผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรมตามข๎อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ และส านักงาน จะพิจารณาลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวเป็น
ผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํ ส านักงาน จะพิจารณาเห็นวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นมิใชํเป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําวและได๎ให๎
ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของ ส านักงาน 
                          ๔.๑๐     ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ๎ามี) รวม
คําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
                                   (๓)    ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องลงทะเบียนเพ่ือเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
                                   (๔)    ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎ 
                                   (๕)    ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ 
                                   กรณีใช๎หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ ส านักงาน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข๎อเสนอไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น เว๎นแตํ ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมํครบถ๎วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตํางไป
จากเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนดไว๎ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญและ
ความแตกตํางนั้นไมํมีผลท าให๎เกิดการได๎เปรียบเสียเปรียบตํอผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน๎อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผํอนปรนการตัดสิทธิผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                          ๕.๔     ส านักงานสงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณี
ดังตํอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมํปรากฏชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู๎รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน 
                                   (๒)    ไมํกรอกชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงานมีสิทธิให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอชี้แจงข๎อเท็จจริงเพ่ิมเติมได๎ 
ส านักงาน มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ ไมํรับราคา หรือไมํท าสัญญา หากข๎อเท็จจริงดังกลําวไมํเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                          ๕.๖     ส านักงานทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของ ส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎องคําใช๎จําย หรือคําเสียหายใดๆ มิได๎ 
รวมทั้งส านักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะ
เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได๎วําการยื่นข๎อเสนอกระท าการโดยไมํสุจริต เชํน 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  
                               ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือส านักงาน จะให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วํา ผู๎ยื่นข๎อเสนอสามารถด าเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ ส านักงาน มีสิทธิที่จะไมํรับ
ข๎อเสนอหรือไมํรับราคาของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายหรือคําเสียหาย
ใดๆ จากส านักงาน  
                          ๕.๗     กํอนลงนามในสัญญาส านักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏวํามีการกระท าท่ีเข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได๎รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่น
ข๎อเสนอรายอื่น หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อส านักงานจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎ 
 
 
 



 
 
 
 
 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือส านักงานเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ ตามข๎อ ๖.๑ ผู๎ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ หรือท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ กับส านักงาน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคา
คําสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให๎ส านักงานยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจําย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช๎เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันท าสัญญา หรือกํอนวันนั้นไมํเกิน ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยํางที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎ขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ย ตามอัตราสํวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งส านักงาน ได๎รับมอบไว๎
แล๎ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          ส านักงาน จะจํายคําสิ่งของซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคําใช๎จํายทั้ง
ปวงแล๎วให๎แกํผู๎ยื่นข๎อเสนอท่ีได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎ขาย เมื่อผู๎ขายได๎สํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนตามสัญญาซื้อขาย
หรือข๎อตกลงเป็นหนังสือ และส านักงาน ได๎ตรวจรับมอบสิ่งของไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข๎อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒๐ ของราคาคําสิ่งของที่ยังไมํได๎รับมอบตํอวัน 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ หรือ
ท าข๎อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ ส านักงาน ได๎รับมอบสิ่งของ โดยต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎
การได๎ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ ตํอเมื่อส านักงานได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล๎วเทํานั้น  
                          ๑๐.๒   เมื่อส านักงานได๎คัดเลือกผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎อง
น าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทํา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่ง หรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
                                   (๒)    จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับ
เรือไทย จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งส านักงานได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ ส านักงานจะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอ หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข๎อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   ส านักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข๎อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย๎งกัน 
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของส านักงาน ค าวินิจฉัยดังกลําวให๎ถือเป็นที่สุด และผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํมีสิทธิ
เรียกร๎องคําใช๎จํายใดๆ เพ่ิมเติม  
                          ๑๐.๖   ส านักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตํอไปนี้ได๎ โดยที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะ
เรียกร๎องคําเสียหายใดๆ จากส านักงานไมํได๎  
                                   (๑)    ส านักงานไมํได๎รับการจัดสรรเงินที่จะใช๎ในการจัดซื้อหรือที่ได๎รับจัดสรรแตํไมํเพียง
พอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ตํอไป 
 
                                   
 



 
 
 
 
 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได๎รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ตํอไปอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํส านักงาน หรือกระทบ
ตํอประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวํางระยะเวลาการซื้อ ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎ขายต๎องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได๎ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ส านักงาน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จตามสัญญาของผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการ
คัดเลือกให๎เป็นผู๎ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข๎อเสนอ
หรือท าสัญญากับส านักงาน ไว๎ชั่วคราว 
 

กรมพัฒนาที่ดิน  
 ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท๎ายประกวดราคาเลขที่ ๖/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน โดย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔  มีความประสงค์จะจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วพร๎า   ชื่อ
วิทยาศาสตร์   Canavalia ensiformis   เพ่ือใช๎ในการปรับปรุงบ ารุงดิน จ านวน  68,750 กิโลกรัม  โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

๑. ก าหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร๎า  ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalia ensiformis ดังนี้ 
๑.๑  ต๎องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์  โดยมีมาตรฐานดังตํอไปนี้ 

๑.๑.๑  เมล็ดพันธุ์สุทธิร๎อยละ  ๙๕  หรือสูงกวํา 
๑.๑.๒  มีสิ่งเจือปนไมํเกินร๎อยละ  ๕ 
๑.๑.๓  ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ไมํเกินร๎อยละ  ๑๔  โดยน้ าหนัก 
๑.๑.๔  ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไมํต่ ากวําร๎อยละ  ๘๕  

๑.๒  ต๎องคลุกหรืออบเมล็ดพันธุ์ด๎วยสารเคมี  ป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
๑.๓  ค าจ ากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธุ์สุทธิ (% โดยน้ าหนัก) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามที่ระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนักทั้งหมด 

สิ่งเจือปน (% โดยน้ าหนัก) หมายถึง  เมล็ดพืชอ่ืนที่มิใชํพันธุ์ที่ระบุ รวมถึงดิน หิน  กรวด  
ทราย  และสิ่งอ่ืน ๆ เชํน  เศษใบ  เศษกิ่ง  รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกวําครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิม  และเมล็ดซึ่ง
เปลือกหุ๎มเมล็ดหลุดออกไปทั้งหมด  หรือใบเลี้ยงข๎างใดข๎างหนึ่งหายไป  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักทั้งหมด 

ความชื้น  (% โดยน้ าหนัก)  หมายถึง  ความชืน้ซึ่งอยูํในเมล็ดและค านวณได๎จากสูตร  ดังนี ้

 ความชื้น (%)  =   (น้ าหนักสด - น้ าหนักแห๎ง) x ๑๐๐ 

              น้ าหนักสด  
ความงอก  (%)  หมายถึง  จ านวนเมล็ดซึ่งเมื่อเพาะแล๎วจะงอกเป็นต๎นอํอนที่มีสํวนประกอบที่

ส าคัญตําง ๆ ครบบริบูรณ์  อันบํงบอกวําต๎นอํอนดังกลําวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต๎นพืชที่ปกติได๎  ภายใน
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด ๑๐๐ เมล็ด (ส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกแข็งและหนาต๎องมีการกระตุ๎น
ความงอกของเมล็ด) 

๒.  การบรรจุถุง 
๒.๑  ขนาดบรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  
๒.๒  เมล็ดพันธุ์บรรจุในถุง  ๒   ชั้น  ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปรํงใส  หรือโปรํงแสง  สามารถป้องกัน

ความชื้นได๎  ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา  ปิดผนึกอยํางดีที่สามารถรับน้ าหนักของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ 
๒.๓  ข๎างถุงต๎องมีตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินที่ชัดเจน  พิมพ์ข๎อความระบุชนิดของเมล็ดพันธุ์ ขนาด

บรรจ ุ ๒๕  กิโลกรัม  วัน  เดือน  ป ี ที่เมล็ดพันธุ์หมดอาย ุ เมล็ดพันธุ์คลุกสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
อันตราย  (ระบชุนิด)  ห๎ามน าไปประกอบอาหารคนและสัตว์  ทรัพย์สินราชการห๎ามซื้อขาย 

 
 
 

 

 



ตัวอย่างการพมิพ์ถุง 

  

 

 

 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 
เมลด็พันธุ์พืชปรับปรุงบ ารุงดินพืชปุ๋ยสด 

เมลด็พันธุ์ถ่ัวพร้า 

น้ าหนัก  ๒๕  กิโลกรมั 

ด้านหน้า 

ตัวหนังสือและ 

ตรากรมฯ สีเขียว 

ด้านหลัง 

เมล็ดพันธุ์สุทธ ิ ๙๕% 

อัตราความงอก  ๘๕% 

สิ้นอายุปลูก  วันที…่…….เดือน………………พ.ศ………. 

เมล็ดพันธุ์คลุกยาอันตราย 
ห้ามน าไปประกอบอาหารคนและสัตว์ 

มาลาไธออน   (๘๓%)  จ านวน  ๐.๑  ซีซ/ีเมล็ด  ๑  ก.ก. 

แคปแทน (๕๐%)  จ านวน  ๐.๕  ซีซ/ีเมล็ด  ๑  ก.ก. 

   ใช้สัญลักษณ์ 

   กะโหลกไขว ้
 ตัวหนังสือสีแดง 

  ทรัพย์สิน 

  ราชการ 
ห้ามซื้อขาย ตัวหนังสือสีแดง 


