
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

การซ้ือเมลด็พนัธุป์อเทือง จํานวน ๒๒๐ ตนั พร้อมขนสง่  
ตามประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ  
ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๑  

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "สํานักงาน" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี  
                  เมล็ดพันธ์ุปอเทือง จํานวน 220 ตัน 
 

พัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ 
                          ๑.๓     สญัญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                 ๒.    คณุสมบตัขิองผูย่ื้นขอ้เสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 
 



 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐   ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 
                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้
ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี
 
 
 



 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   สําเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบชําระค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
                                  (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                  ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตาม บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ทั้งน้ีหากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม 
ข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วน 
ที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตาม
แบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
อุบลราชธานี กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย 
 
 
 



 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสญัญาซื้อขาย หรอืวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สาํนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เมล็ดพันธ์ุปอเทือง และกระสอบสําหรับบรรจุเมล็ดพันธ์ุปอเทือง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี สํานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 
                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ เมล็ดพันธ์ุปอเทือง  จํานวน 
๒  กิโลกรัม  และกระสอบสําหรับบรรจุเมล็ดพันธ์ุปอเทือง จํานวน  ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียดประกอบการ
อธิบายเอกสารตามที่ สํานักงานกําหนด โดยลงลายมือผู้ย่ืนข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับในเอกสาร
ด้วย  พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือ
ใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ .................... ระหว่างเวลา............น.  ถึง................น. 
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต ๔ ถ .แจ้งสนิท ต .แจระแม อ .เมือง จ . อุบลราชธานี
                ทั้งน้ี สํานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่
เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สํานักงานจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืน
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ สํานักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้
ย่ืนข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และสํานักงาน จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สํานักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สํานักงาน 
 



 
                          ๔.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
              
                 ๕.    หลกัประกนัการเสนอราคา 
                          ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จํานวน
๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 
หรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรอืก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนาํเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สํานักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที ่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 



 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี สํานักงานจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สํานักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย 
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

                 ๖.    หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี สํานักงาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สํานักงาน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
                          ๖.๔     สํานักงานสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงาน 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๖ .๕      ในการ ตัดสินการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์หรือในการทํ าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สํานักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
 



 
                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงาน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้
สํานักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสํานักงาน  
                          ๖ .๗     ก่อนลงนามในสัญญาสํานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
 

                 ๗.     การทาํสญัญาซ้ือขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อสํานักงานจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 
หรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓ )      ห นั ง สื อ ค้ํ า ป ร ะ กั น ข อ ง ธ น า ค า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ต า ม ตั ว อ ย่ า ง ที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสํานักงาน ได้รับ
มอบไว้แล้ว 
 
 
 
 



                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          สํานักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสํานักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

                 ๙.    อัตราคา่ปรบั 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 

                 ๑๐.    การรบัประกนัความชํารดุบกพรอ่ง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ สํานักงาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อสํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่าน้ัน  
                          ๑๑.๒   เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   สํานักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
 



 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืน
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม  
                          ๑๑.๖   สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสํานักงานไม่ได้  
                                   (๑)    สํานักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

                 ๑๒.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 
                             สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน
ข้อเสนอหรือทาํสัญญากับสํานักงาน ไว้ช่ัวคราว 
 
 

         กรมพัฒนาที่ดิน  
          ตุลาคม ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุปอเทือง จํานวน 220 ตัน 

กิจกรรมหลกัที ่10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรย์ีลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพื่อจัดซื้อเมล็ด
พันธ์ุปอเทือง   ช่ือวิทยาศาสตร์   Crotalaria  juncea    เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน   จํานวน    220   ตัน   โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. กําหนดคณุสมบตัขิองเมลด็พนัธุป์อเทอืง  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crotalaria  juncea  ดังน้ี 
๑.๑  ต้องเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีความบริสุทธ์ิตรงตามสายพันธ์ุ  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑  เมล็ดพันธ์ุสุทธิร้อยละ  ๙๕  หรือสูงกว่า 
๑.๑.๒  สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ  ๕  
๑.๑.๓  ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุไม่เกินร้อยละ  ๑๔  โดยน้ําหนัก 
๑.๑.๔  ความงอกของเมล็ดพันธ์ุไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕ 

๑.๒  ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธ์ุด้วยสารเคมี ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 
๑.๓  คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธ์ุสุทธิ  (% โดยนํ้าหนัก)  หมายถึง  ปริมาณเมล็ดพันธ์ุพืชตามที่ระบุ  คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทั้งหมด 

สิ่งเจือปน  (% โดยนํ้าหนัก)  หมายถึง  เมล็ดพืชอ่ืนที่มิใช่พันธ์ุที่ระบุ รวมถึงดิน หิน  
กรวด  ทราย  และสิ่งอ่ืน ๆ เช่น  เศษใบ  เศษก่ิง  รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหน่ึงของเมล็ดเดิม  
และเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ดหลุดออกไปทั้งหมด  หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหน่ึงหายไป  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
นํ้าหนักทั้งหมด 

ความช้ืน  (% โดยน้ําหนัก)  หมายถึง  ความช้ืนซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร  ดังน้ี 
 ความช้ืน (%)  =   (นํ้าหนักสด - นํ้าหนักแห้ง) x ๑๐๐ 
           นํ้าหนักสด 
ความงอก  (%)  หมายถึง  จํานวนเมล็ดซึ่งเมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่

สําคัญต่าง ๆ ครบบริบูรณ์  อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่ปกติได้  ภายใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธ์ุที่มีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้น
ความงอกของเมล็ด) 

๒.  การบรรจุถุง 
๒.๑  ขนาดบรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  
๒.๒  เมล็ดพันธ์ุบรรจุในถุง 2 ช้ัน ช้ันในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส หรือโปร่งแสง สามารถป้องกัน

ความช้ืนได้ ช้ันนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีที่สามารถรับนํ้าหนักของเมล็ดพันธ์ุที่บรรจุ 
๒.๓  ข้างถุงต้องมีตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินที่ชัดเจน  พิมพ์ข้อความระบุชนิดของเมล็ดพันธ์ุ 

ขนาดบรรจุ  ๒๕   กิโลกรัม  วัน  เดือน  ปี  ที่เมล็ดพันธ์ุหมดอายุ  เมล็ดพันธ์ุคลุกสารป้องกันกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชอันตราย  (ระบุชนิด)  ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์  ทรัพย์สินราชการห้ามซื้อขาย 

 



ตัวหนังสือและ 
ตรากรมฯ สีเขยีว 

ตัวหนังสือสีแดง ใช้สญัลักษณ ์
กะโหลกไขว้ 

ตัวอย่างการพิมพ์ถุง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

เมล็ดพันธ์ุพืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธ์ุปอเทือง 

นํ้าหนัก  ๒๕  กิโลกรัม 

ทรัพย์สิน
ราชการ

ห้ามซื้อขาย ตัวหนังสือสีแดง 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

 

เมล็ดพันธ์ุสทุธิ  ๙๕% 
อัตราความงอก  ๘๕% 

 
 

สิ้นอายุปลูก  วันท่ี……….เดือน………………พ.ศ………. 
 

        เมล็ดพันธ์ุคลุกยาอันตราย    
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์ 

 

มาลาไธออน   (๘๓%)  จํานวน  ๐.๑  ซีซี/เมล็ด  ๑  ก.ก. 
แคปแทน (๕๐%)  จํานวน  ๐.๕  ซีซี/เมล็ด  ๑  ก.ก. 


