
( ร่าง ) 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ านวน ๑๒๕ ตัน พร้อมขนส่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

 
               เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ านวน 125 ตัน    

 

                 ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
                 ๓. ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว
ตามท่ีประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงานของ
หนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการ 
กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลําว 
                 ๘. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายอื่นท่ีเข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํส านักงานพัฒนา-
ที่ดินเขต ๔  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอ
ราคาได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์ความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 
                 ๑๐. ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอราคาหรือห๎ามท า
สัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                       ผู๎เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรํวมค๎า" ต๎องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                       (๑) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ กิจการรํวมค๎าจะต๎องมีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให๎เสนอราคาในนาม "กิจการรํวมค๎า" 
สํวนคุณสมบัติด๎านผลงานกํอสร๎าง กิจการรํวมค๎าดังกลําวสามารถน าผลงานกํอสร๎างของผู๎เข๎ารํวมค๎ามาใช๎แสดงเป็น
ผลงานกํอสร๎างของกิจการรํวมค๎าที่เข๎าประกวดราคาได๎ 
                       (๒) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ นิติบุคคลแตํละนิติบุคคลที่เข๎ารํวมค๎า
ทุกรายจะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา เว๎นแตํ ในกรณีที่กิจการรํวมค๎าได๎
มีข๎อตกลงระหวํางผู๎เข๎ารํวมค๎าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให๎ผู๎เข๎ารํวมค๎ารายใดรายหนึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการ
เข๎าเสนอราคากับหนํวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลําวมาพร๎อมการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการรํวมค๎านั้นสามารถใช๎ผลงานกํอสร๎างของผู๎เข๎ารํวมค๎าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานกํอสร๎างของกิจการรํวมค๎าที่ยื่นเสนอราคาได๎ 
 



                       ทั้งนี้ "กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ" หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตํอกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง ด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
                 ๑๓. คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกิน สาม
หมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
 
                ก าหนดยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหวํางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู๎สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผํานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผํานทางธนาคาร ในระหวํางวันที่ ........................ ถึงวันที่ 
......................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ภายหลังจากช าระ
เงินเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วจนถึงกํอนวันเสนอราคา 
                ผู๎สนใจสามารถดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ www.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๒๙๗๒ ในวันและเวลาราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

   

 
 
 

 

 
  
  
  

 
  

ถาวร มีชัย  
(นายถาวร มีชัย) 

ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 หมายเหตุ  ผู๎ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสํวนที่ ๑ และเอกสาร
สํวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได๎ตั้งแตํวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  



( ร่าง ) 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่ ........................  
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ านวน ๑๒๕ ตัน พร้อมขนส่ง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน  
ลงวันที่        ตุลาคม ๒๕๖๐  

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "ส านักงาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

                         เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ านวน 125 ตัน    
 

 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข๎อแนะน า และข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว๎ในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒  
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
                          ๒.๓    ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐ
ไว๎ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                          ๒.๕    ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน
ของหนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวน
ผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย  
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว  

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


                          ๒.๘    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอ
ให๎แกํส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ 
                          ๒.๙    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาล
ไทยเว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น  
                          ๒.๑๐    ไมํเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังก าหนด 
                          ๒.๑๑    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๒    ผู๎เสนอราคาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์         
(e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓    ผู๎เสนอราคาซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคารเว๎น
แตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                          ๒.๑๔    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอ
ราคาและห๎ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
                          ๒.๑๕    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
                          ๒.๑๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานภาครัฐซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ  
                          ๒.๑๗    คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมี
มูลคํา ไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎  
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สํวน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎น
รายใหญํ (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง  
                                   (๒)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต๎อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) หรือ (๒) ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี 
 



                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบช าระเงินคําซื้อเอกสารประกวดราคา 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎บุคคลอื่นกระท าการแทนให๎แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎มอบอ านาจและผู๎รับมอบอ านาจ ทั้งนี้
หากผู๎รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต๎องเป็นผู๎ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล๎วเทํานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑    ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอก
ข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน พร๎อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตอนของผู๎เสนอรา คา โดยไมํต๎องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   (๑)    ผู๎เสนอราคาต๎องจัดท าเอกสารส าหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอ
ราคาให๎แกํหนํวยงานของรัฐผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๒)    ให๎ผู๎เสนอราคาน าข๎อมูล PDF File ที่ได๎จัดเตรียมไว๎ตาม 4.1 มาด าเนินการ
บันทึกและสํงข๎อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให๎แกํหนํวยงานของรัฐผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศก าหนด โดยผู๎เสนอราคาต๎องเป็ นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ในการบันทึกและสํงข๎อมูล (Upload) ของตนกํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา 
                          ๔.๒     ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ต ามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสํง
มอบพัสดุให๎ ณ ตามที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ก าหนด  
                                   ราคาที่เสนอ จะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน นับแตํวันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎  
                          ๔.๓     ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุ ไมํเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย  
                          ๔.๔     ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) และกระสอบส าหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ไปพร๎อมการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ส านักงานจะยึดไว๎เป็น
เอกสารของทางราชการ 



                                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง 
โดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
                          ๔.๕  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอจ านวน ตัวอยํางเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จ านวน  
๑ กิโลกรัม   และตัวอยํางกระสอบส าหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ๑ ชุด  และรายละเอียดประกอบรายการตามที่
สํวนราชการก าหนด  โดยลงลายมือผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา  (ถ๎ามี)  ก ากับในเอกสารด๎วย พร๎อมสรุปจ านวน
เอกสารที่จัดสํงหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒   เพ่ือใช๎ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา   
ในวันที่ ........................  ระหวํางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
ถนนแจ๎งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
                ทั้งนี้   ส านักงานจะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว  ตัวอยํางที่เหลือ
หรือไมํใช๎แล๎ว ส านักงานจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา 
                          ๔.๖     กํอนการเสนอราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหวํางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู๎เสนอราคาต๎องจัดท าเอกสารส าหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอ
ราคาให๎แกํหนํวยงานของรัฐผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ตามข๎อ ๑.๕ (๑) หาก
ปรากฏวําผู๎เสนอราคารายใดเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา 
                          หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กํอนหรือ ในขณะที่มี
การพิจารณาข๎อเสนอวํา มีผู๎เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และส านักงานจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําว
เป็นผู๎ทิ้งงานเว๎นแตํคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้น
เป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนํวยงานของรัฐตรวจสอบพบวําผู๎เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู๎เสนอราคารายใดราย
หนึ่งกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 1.6 (2) หนํวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ
การเป็นผู๎ชนะการเสนอราคาโดยไมํเรียกผู๎เสนอราคาเข๎ามาท าสัญญา และสามารถลงโทษผู๎เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมเป็นผู๎ทิ้งงานได๎ 
 
 



                          ๔.๘     ผู๎เสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ๎ามี) รวม
คําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
                                   (๓)    ผู๎เสนอราคาจะต๎องลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
                                   (๔)    ผู๎เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎ 
                                   (๕)    ผู๎เสนอราคาต๎องศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
                          ๕.๒     หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข๎อเสนอไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ในสํวน
ที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอส านักงานเทํานั้น  
                          ๕.๓    ส านักงานสงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎เสนอราคาโดยไมํมีการผํอนผันในกรณี
ดังตํอไปนี้ 
                                   (๑)   ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 
                                   (๒)    ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยําง
หนึ่งอยํางใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น  
                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงานมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข๎อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ ส านักงานมีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ ไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา หาก
ข๎อเท็จจริงดังกลําวไมํมีความเหมาะสม หรือไมํถูกต๎อง  
                          ๕.๕     ส านักงานทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมด ก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเล ยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของ ส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎อง คําเสียหายใดๆ 
มิได๎ รวมทั้งส านักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํ
วําจะเปน็ผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต 
เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข๎อเสนอแทน เป็นต๎น  
                               ในกรณีที่ผู๎เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือหนํวยงานของรัฐจะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วํา ผู๎เสนอราคาสามารถ



ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ หนํวยงาน
ของรัฐมีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอหรือไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู๎เสนอราคาดังกลําวไมํมีสิทธิเรียกร๎อง
คําใช๎จํายหรือคําเสียหายใดๆ จากหนํวยงานของรัฐ 
                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข๎อเสนอวํา ผู๎เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยําง เป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ 
ส านักงานมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่ได๎รับคัดเลือกรายดังกลําวออก และส านักงานจะพิจารณาลงโทษผู๎
เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน  
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได๎
ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลําวได๎ 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน 
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ ส านักงานจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎  
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน 
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือส านักงานเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ ตามข๎อ ๖.๑ ผู๎ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ กับส านักงานภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ให๎ส านักงานยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้  
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจํายให๎แกํส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอนหน๎านั้น ไมํเกิน ๓ วันท าการ  
                          (๓)     (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎ขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให๎คิดในอัตรา
ร๎อยละ ๐.๒๐ ตํอวัน 
                 ๘.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎
ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
 



                 ๙.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                            ๙.๑   เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ ตํอเม่ือส านักงานได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล๎วเทํานั้น  
                        ๙.๒   เมื่อส านักงานได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎อง
น าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตา มที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขาย จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                             (๑)    แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ ตํอกรมเจ๎าทํา 
ภายใน ๗ วัน นั บตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่ง หรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
                               (๒)    จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับ
เรือไทย จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
ที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรื อเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                             (๓)    ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วย การ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓   ผู๎เสนอราคาซึ่งส านักงานได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปท าสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ ส านักงานจะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข๎อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให๎
เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๙.๔   ส านักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)  
  
                            9.๕   หนํวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ๎างในกรณีตํอไปนี้ได๎ โดยที่ผู๎เสนอ
ราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ จากหนํวยงานของรัฐไมํได๎ 
  
                                   (๑)    หนํวยงานของรัฐไมํได๎รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช๎ในการจัดซื้อจัดจ๎าง
หรือเงินงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ๎างนั้นตํอไป  
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ๎างหรือท่ีได๎รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขํงขันอยํ างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่นหรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
                                (๓)    การท าการจัดซื้อจัดจ๎างตํอไปอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํหนํวยงานของรัฐหรือ
กระทบตํอประโยชน์สาธารณะ 
                                 (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 



 
                 ๑0.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             หนํวยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จตามสัญญาของผู๎เสนอราคาที่ได๎รับ
การคัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการทั้งนี้ หากผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการ
คัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว 
 
 

        กรมพัฒนาที่ดิน  
        ตุลาคม ๒๕๖๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
รายละเอียดแนบท๎ายเอกสารประกวดราคา 

ลงวันที่  ...................................... 
 
 

 
 

 กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๔ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา เพ่ือจัดซื้อ
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง  ชื่อวิทยาศาสตร ์  Crotalaria  jucea  เพ่ือใช๎ในการปรับปรุงบ ารุงดิน  จ านวน  125   ตัน         
โดย มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

๑. ก าหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crotalaria  jucea  ดังนี้ 
๑.๑  ต๎องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์  โดยมีมาตรฐานดังตํอไปนี้ 

๑.๑.๑  เมล็ดพันธุ์สุทธิร๎อยละ  ๙๕  หรือสูงกวํา 
๑.๑.๒  สิ่งเจือปนไมํเกินร๎อยละ  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  คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักทั้งหมด 

สิ่งเจือปน  (% โดยน้ าหนัก )  หมายถึง  เมล็ดพืชอ่ืนที่มิใชํพันธุ์ที่ระบุ รวมถึงดิน หิน  
กรวด  ทราย  และสิ่งอื่น ๆ เชํน  เศษใบ  เศษกิ่ง  รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกวําครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิม   
และเมล็ดซึ่งเปลือกหุ๎มเมล็ดหลุดออกไปทั้งหมด  หรือใบเลี้ยงข๎างใดข๎างหนึ่งหายไ ป  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของ
น้ าหนักท้ังหมด 

ความชื้น  (% โดยน้ าหนัก)  หมายถึง  ความชื้นซึ่งอยูํในเมล็ดและค านวณได๎จากสูตร  ดังนี้ 
 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  สามารถ

ป้องกันความชื้นได๎  ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา  ปิดผนึกอยํางดีที่สามารถรับน้ าหนักของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ 
๒.๓  ข๎างถุงต๎องมีตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินที่ชัดเจน  พิมพ์ข๎อความระบุชนิดของเมล็ดพันธุ์ 

ขนาดบรรจุ  ๒๕   กิโลกรัม  วัน  เดือน  ปี  ที่เมล็ดพันธุ์หมดอายุ  เมล็ดพันธุ์คลุกสารป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรพืูชอันตราย  (ระบุชนิด)  ห๎ามน าไปประกอบอาหารคนและสัตว์  ทรัพย์สินราชการห๎ามซื้อขาย 



 
ตัวอยํางการพิมพ์ถุง 

 

 
 
 
 
 

 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบ ารุงดินพืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 

น้ าหนัก  ๒๕  กิโลกรัม 

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
กะโหลกไขว้ ตัวหนังสือสีแดง 

ทรัพย์สิน
ราชการ 

ห้ามซื้อขาย ตัวหนังสือสีแดง 


