
( ส าเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................  

การจ้างจัดจ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด. จ านวน ๘๖,๐๐๐ ซอง 

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน 

โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 

ลงวันที่        พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
                  กรมพฒันาที่ดิน โดย ส านกังานพฒันาที่ดินเขต ๔ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "ส านกังาน" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างจดัจ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด. จ านวน ๘๖,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-bidding) ดงันี ้
                   ๑. จ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จ านวน ๑๘,๐๐๐ ซอง 

                   ๒. จ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ จ านวน ๑๙,๐๐๐ ซอง 
                   ๓. จ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ จ านวน ๑๖,๐๐๐ ซอง 
                   ๔. จ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จ านวน ๑๓,๐๐๐ ซอง 
                   ๕. จ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จ านวน ๒๐,๐๐๐ ซอง 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาจ้างท าของ 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
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กระทรวงการคลงัก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แกส่ านกังาน ณ วนั
ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้ 
                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๑     ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคล และมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้าง 
ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๖๐๙,๗๕๐ บาท หนงัสอืรับรองผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนัเทา่นัน้ และ
เป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 
หนว่ยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
                          ๒.๑๒     ผู้ เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบตัิการจลุนิทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอปุกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที่
เทคนิคด้านจลุนิทรีย์ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ เขี่ยเชือ้จลุนิทรีย์ ถงัหมกัจลุนิทรีย์ ตู้บม่เชือ้จลุนิทรีย์ หม้อนึง่
ความดนัไอน า้ส าหรับฆา่เชือ้ เคร่ืองผสมเชือ้จลุนิทรีย์ มีโรงงานผลติหรือสถานท่ีประกอบการผลติและบรรจผุลติภณัฑ์
จลุนิทรีย์ส าหรับท าเป็นผลติภณัฑ์จลุนิทรีย์เชิงพาณิชย์ 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติ
บคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้าม)ี 
พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล ให้ยื่นส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้าม)ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                 (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญา



ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 
                                 (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบช าระคา่ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ถ้า
มี) 
                                           (๔.๔)   ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นหนงัสอืรับรองผลงาน ซึง่เป็นผลงานประเภทเดียวกนักบั
งานท่ีประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๖๐๙,๗๕๐ บาท (หกแสนเก้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิบาทถ้วน) หนงัสอืรับรอง
ผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนัเทา่นัน้ ตามข้อ ๒.๑๑ 
                                           (๔.๕)   ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารเก่ียวกบัห้องปฏิบตัิการจลุนิทรีย์ ที่มีความพร้อม
ด้านอปุกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจลุนิทรีย์ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ เขี่ยเชือ้จลุนิทรีย์ ถงัหมกั
จลุนิทรีย์ ตู้บม่เชือ้จลุนิทรีย์ หม้อนึง่ความดนัไอน า้ส าหรับฆา่เชือ้ เคร่ืองผสมเชือ้จลุนิทรีย์  ตามข้อ ๒.๑๒ 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ครบถ้วน 
ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนงัสอืมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้หาก
ผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสอืเป็นส าคญั 



โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลง
นามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งจาก ส านกังาน ให้เร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และ
ชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่
ส านกังานผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้
ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส านกังานจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน 
เว้นแตส่ านกังานจะพิจารณาเห็นวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้มิใช่เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของส านกังาน 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้าม)ี รวมคา่ใช้จ่าย
ทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 



                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้ส านกังานจะพิจารณา
ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส านกังาน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถกูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่
ส านกังานก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกตา่ง
นัน้ไมม่ีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     ส านกังานสงวนสทิธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมม่ีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดั
จ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือส านกังาน มีสทิธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ส านกังานมีสทิธิที่
จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมม่ีความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 
                          ๕.๖     ส านกังานทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของส านกังานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสยีหายใดๆ มิได้ 
รวมทัง้ส านกังานจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทุี่เช่ือถือได้วา่การยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เช่น การ
เสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
ส านกังาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ ส านกังาน มีสทิธิที่จะไมรั่บข้อเสนอ
หรือไมรั่บราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใดๆ 



จากส านกังาน 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญาส านกังาน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก
ปรากฏวา่มีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสอืกบัส านกังาน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญา
เป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้ส านกังานยดึถือไว้ในขณะท า
สญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้ 
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แกส่ านกังาน โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีที่ท าสญัญา หรือก่อน
หน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนั ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ
กิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึง่ส านกังาน ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          ส านกังานจะจ่ายคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๕ งวด ดงันี ้
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐.๙๓ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน สง่มอบสาร
เร่งซุปเปอร์ พด.๑ จ านวน ๑๘,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๒.๐๙ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน สง่มอบสาร
เร่งซุปเปอร์ พด.๒ จ านวน ๑๙,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๘.๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน สง่มอบสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๓ จ านวน ๑๖,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕.๑๒ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน สง่มอบสาร
เร่งซุปเปอร์ พด.๖ จ านวน ๑๓,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 
                           งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๓.๒๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน สง่มอบ
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จ านวน ๒๐,๐๐๐ ซอง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอืและ



ส านกังานได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงัสอืจะก าหนด ดงันี ้
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้ รับจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก
ส านกังาน จะก าหนดคา่ปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีที่ผู้ รับจ้างปฏิบตัิผิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดคา่ปรับเป็นรายวนัใน
อตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื หรือท าสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงั
ระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย
กวา่   ๓ เดือน    นบัถดัจากวนัท่ีส านกังานได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น  ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อ ส านกังานได้รับอนมุตัิเงินคา่จ้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเทา่นัน้ 

                          ๑๐.๒   เมื่อส านกังานได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของมาเพื่องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของ
นัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี ้
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั 
นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่
จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทกุโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ส านกังานได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ ส านกังานจะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืค า้
ประกนัการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้
งานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   ส านกังานสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม



ความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้าม)ี 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของส านกังาน ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ยื่นข้อเสนอไมม่ีสทิธิ
เรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   ส านกังาน อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ จากส านกังานไมไ่ด้ 

                                   (๑)    ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการ
จดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจดัจ้างหรือที่ได้รับการคดัเลอืกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแกส่ านกังาน หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออกตาม
ความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ส านกังาน สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืก
ให้เป็นผู้ รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ที่ก าหนดจะถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท า
สญัญากบัส านกังาน ไว้ชัว่คราว 

  
กรมพฒันาที่ดิน 

       พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 


