
( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื $อเมล็ดพันธ์ุพชืปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนส่ง จาํนวน ๒๔๓.๖๐ ตัน 
(๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) โดยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื !อเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ ยสด รวม 
๓ รายการ พร้อมขนสง่ จํานวน ๒๔๓.๖๐ ตนั (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามรายการ ดงันี ! 

เมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ 
พร้อมขนสง่ จํานวน ๒๔๓.๖๐ ตนั 
(๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ )

จํานวน ๑ งาน

1. ปอเทือง จํานวน156 ตนั
                  2. ถั�วพุ่ม จํานวน 21.60 ตนั
                  3. ถั�วพร้า จํานวน 66 ตนั

ผู้ มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี !
๑. เป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื !อดงักลา่ว
๒. ไม่เป็นผู้ ที�ถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ !งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่สํานกังานพฒันา

ที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวาง
การแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั !งนี !

๔. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิNหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ !นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั�งให้สละสทิธิNความคุ้มกนัเช่นวา่นั !น

๕. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที�ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สญัญาตามที� กวพ. กําหนด

๖. บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๗.บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ�งได้ดําเนินการจดัซื !อจดัจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชี
กลางที�เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐ

๘. คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแต่ละครั !งซึ�งมีมลูค่าไม่เกิน สาม
หมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสือรับรองผลงานการขายเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ตั !งแต ่2 ชนิดขึ !นไปหรือทั !ง 3 
ชนิด ในวงเงินไมน้่อยกวา่  3,800,000 บาท ในสญัญาเดียวกนัและเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่น
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมาย
บญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�สํานกังานเชื�อถือ
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สําเนาถกูต้อง

สมพิศ พนัธุ
(นางสาวสมพิศ พนัธุ)

เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน
ประกาศขึ !นเวบ็วนัที� ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘
โดย นางสาวสมพิศ พนัธุ เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน
ไม่มีการจดัทําเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

กําหนดยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที� ........................ ตั !งแตเ่วลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถซื !อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบ
จดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ในวนัที� ........................ ถึงวนั
ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระ
เงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th,http://r11.ldd.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที� ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ถวิล มั�งนุ้ย

(นายถวิล มั�งนุ้ย)

ผู้อํานวยการสถานีพฒันาที�ดินนครศรีธรรมราช รักษา
ราชการแทน

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑
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( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที% ........................
ประกวดราคาซื �อเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนส่ง จาํนวน ๒๔๓.๖๐ ตัน 

(๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) โดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สาํนักงานพัฒนาที%ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที% ธันวาคม ๒๕๕๘

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี  เรียกวา่ "สํานกังาน" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาซื  อเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ พร้อมขนสง่ จํานวน ๒๔๓.๖๐ ตนั (๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ ) โดย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดงันี  

เมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด รวม ๓ รายการ 
พร้อมขนสง่ จํานวน ๒๔๓.๖๐ ตนั 
(๗๐.๑๔.๑๕.๐๑ )

จํานวน ๑ งาน

1. ปอเทือง จํานวน156  ตนั
               2. ถั�วพุม่ จํานวน  21.60  ตนั
               3. ถั�วพร้า จํานวน  66   ตนั

ซึ�งพสัดทีุ�จะซื  อนี  ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใช้
งานได้ทนัที และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื  อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี   โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี  

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ แบบสญัญาซื  อขาย
๑.๔ แบบหนงัสือคํ  าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
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                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒
๑.๗ รายละเอียดสถานที�สง่มอบซื  อเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสด

๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดงักลา่ว
๒.๒ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ที�ถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ  งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ ที�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบคุคลหรือบคุคลอื�นเป็นผู้ ทิ  งงานตามระเบียบของ ทาง
ราชการ 

๒.๓ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕

๒.๔ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิSหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ  นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละสิทธิSและความคุ้มกนัเช่นวา่นั  น

๒.๕ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ที�ถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสญัญาตามที� กวพ. กําหนด

๒.๖ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๒.๗ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ�งได้ดําเนินการจดัซื  อจดั
จ้าง ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของกรมบญัชีกลาง ที�เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐ 

๒.๘ คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั  งซึ�งมีมลูคา่ 
ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2.9   ผู้ เสนอราคา ต้องแนบแผนที� ที�ตั  งโรงเก็บเมลด็พนัธุ์พืชทั  ง 3 ชนิดแตล่ะชนิด ต้องไมน้่อย
กวา่ร้อยละ  50 ของจํานวนที�จดัซื  อในครั  งนี  พร้อมภาพถ่ายโดยสถานที�เก็บเมลด็พนัธุ์ต้องไม่เกิน 1 จดุ

                          2.10   ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสือรับรองผลงานการขายเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ตั  งแต่ 2 ชนิดขึ  นไป
หรือทั  ง 3 ชนิด ในวงเงินไมน้่อยกว่า  3,800,000 บาท ในสญัญาเดียวกนัและเป็นผลงานที�เป็นคู่สญัญาโดยตรง
กบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบการบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมี
กฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�สํานกังานเชื�อถือ

                         2.11   ผู้ เสนอราคา ต้องอํานวยความสะดวก ให้คณะกรรมการพิจราณาผลการประกวดราคา ฯ 
เข้าตรวจสอบสต๊อกเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสดพร้อมบนัทกึภาพ หากผู้ เสนอราคาไม่สามารถนําตรวจสต๊อกเมลด็พนัธุ์พืช
ปุ๋ ยสดได้ ให้ทําหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ รับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจให้เจ้า
หน้าที� ที�ตรวจปริมาณในวนัที�ทําการตรวจ หากผู้ เสนอราคามีปริมาณเมล็ดพนัธ์ไมถ่กูต้องตามที�กําหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ถือวา่ผู้ เสนอราคารายนั  น มีคณุสมบตัิไม่ถกูต้องตาม
ประกาศที�กําหนด

                         2.12    ผู้ เสนอราคา ต้องแสดงหลกัฐานการจดทะเบียนการค้า ซึ�งกรมทะเบียนการค้า กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ หรือรับรองให้ไมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื�นเสนอราคา
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๓.    หลักฐานการยื%นข้อเสนอ
ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคลให้ยื�น สําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั  น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั  งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีที�ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคล
ธรรมดาที�มิใชส่ญัชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคล ให้ยื�นเอกสารตามที�
ระบ ุไว้ใน (๑)
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ�ม
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั  งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๒)    หนงัสือมอบอํานาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผู้ เสนอราคา มอบ
อํานาจให้บคุคลอื�นลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของ ผู้ เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ แทน
                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา
                                           (๔.๒)   หนงัสือรับรองผลงาน
                                           (๔.๓)   หนงัสือมอบอํานาจ
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั  งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
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๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื  อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี   โดยไม่มี
เงื�อนไขใดๆ ทั  งสิ  น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วนลงลายมือชื�ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวั
ตนของผู้ เสนอราคา โดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหนว่ย และหรือต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิด
ราคารวมทั  งสิ  นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ทั  งปวง จน
กระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ,นครศรีธรรมราช,พงังา,ระนอง,ชมุพร,กระบี� และภเูก็ต ตามที�
กําหนดไว้

ราคาที�เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไม่เกิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสญัญาซื  อขาย 

๔.๔ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะเฉพาะ
ของ เมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เพื�อประกอบ
การพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี   สํานกังานจะยดึไว้ เป็นเอกสารของทางราชการ

สําหรับแคตตาลอ็กที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วนั

๔.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้อมตวัอยา่ง
กระสอบ และรายละเอียดประกอบรายการตามที�สว่นราชการกําหนด เพื�อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณาและหรือประกอบสญัญา ในวนัที� ........................ ตั  งแตเ่วลา ........................ น. ถึง
เวลา ........................ น. ณ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ทั  งนี   สํานกังานจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ  นแก่ตวัอยา่งดงักลา่ว ตวัอยา่งที�เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว สํานกังานจะไม่คืนให้แก่ผู้ เสนอราคา

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั  งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ตั  งแตเ่วลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอใดๆ โดยเดด็ขาด
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คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิ
ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ 
วนัประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที�มี
การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคารายนั  นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และสํานกังาน จะพิจารณาลงโทษ ผู้
เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ ทิ  งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนั  นเป็นผู้ ที�ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่ว 

ผู้ เสนอราคาที�ถกูตดัรายชื�อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตเุป็นผู้ เสนอราคาที�มีผล
ประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคาซื  อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอทุธรณ์คําสั�งดงักลา่วตอ่
ปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งจากสว่นราชการ การวินิจฉยัอทุธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็น
ที�สดุ 

ในกรณีที�ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกบัคําคดัค้านของผู้อทุธรณ์และเห็นวา่ การยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ�งให้ปลดักระทรวงมี
อํานาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้

๔.๘ ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตัิ ดงันี  
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทั  งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ห้ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา
                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาสามารถศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื  อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี   จํานวน ๓๘๐,๐๔๐.๐๐ บาท (สาม
แสนแปดหมื�นสี�สิบบาทถ้วน)

๕.๑ หนงัสือคํ  าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ  าประกนั ดงั
ระบใุนข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นการ
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เสนอราคาทางระบบการจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั  นไม่เกิน ๓ วนัทําการของทาง
ธนาคาร

๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
กรณีที�ผู้ เสนอราคานําเช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการ

เสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้สว่นราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนั
ที� ........................ ตั  งแตเ่วลา ........................ น. ถึง ........................ น.

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี   สํานกังานจะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ คํ  าประกนัภายใน ๑๕ 
วนั นบัถดัจากวนัที�ได้พิจารณาในเบื  องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ เสนอราคารายที�คดัเลือกไว้ ๓ ลําดบัแรก จะคืนให้
ตอ่เมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื�อผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี  ย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิHในการพจิารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั  งนี   สํานกังานจะ
พิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคาตํ�าสดุ และจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๒ หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อเสนอ
ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั  น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเลก็น้อย หรือผิดแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในสว่นที�มิใช่สาระสําคญั ทั  งนี   เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อสํานกังานเทา่นั  น

๖.๓ สํานกังานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดงั
ตอ่ไปนี  
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ เสนอราคารายนั  นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบการจดัซื  อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื  อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ
การจดัซื  อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังาน
                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อนิตบิคุคล (บคุคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ�ง
อยา่งใด หรือทั  งหมดการเสนอราคาทางระบบการจดัซื  อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื�น 

๖.๔ ในการตดัสนิการประกวดราคา หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชี  แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื�น
ใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ สํานกังานมีสทิธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถกูต้อง 

๖.๕ สํานกังาน ทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั  ง
หมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื  อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
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การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไมพ่ิจารณาจดัซื  อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั  งนี   เพื�อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ สํานกังานเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั  งสํานกังาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิ  งงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อได้ว่าการยื�นเสนอราคากระทําการโดยไม่
สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมายื�นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาที�มีสทิธิ ได้
รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น หรือเป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สํานกังานมีอํานาจที�จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคาที�
ได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และสํานกังานจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนั  นเป็นผู้ ทิ  งงาน 

ในกรณีนี  หากปลดักระทรวงพิจารณาเหน็วา่การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ�ง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลกิการพิจารณาผล การ
เสนอราคาดงักลา่วได้

๗.     การทาํสัญญาซื �อขาย
๗.๑ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน ภาย

ใน ๕ วนัทําการของทางราชการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื  อ สํานกังานจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ แทน
การทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัทําการของทางราชการ หรือสํานกังานเห็นวา่ไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื  อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบัสาํนกังานภายใน 
๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาสิ�งของ
ที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ให้สํานกังานยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอย่างใดดงั
ตอ่ไปนี  
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 11 โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทําสญัญา
หรือก่อนหน้านั  น ไม่เกิน ๓ วนัทําการของทางราชการ 
                          (๓)     หนงัสือคํ  าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืคํ  าประกนั ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒)
                          (๔)     หนงัสือคํ  าประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทนุหรือ
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ  าประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้สว่นราชการ
ตา่งๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ  าประกนัของธนาคารที� กวพ. กําหนด 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
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หลกัประกนันี  จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี  ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ (ผู้
ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื  อขายแล้ว

๘.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซื  อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ตอ่วนั

๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาซื  อขาย ตาม

แบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื  อขายที�เกิดขึ  นภายในระยะ
เวลาไมน้่อยกวา่ ๓ เดือน นบัถดัจากวนัที�ผู้ซื  อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั
เดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื%นๆ
๑๐.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื  อครั  งนี   ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙

การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อสํานกังานได้รับอนมุตัิเงินคา่พสัดจุากเงินงบ
ประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเทา่นั  น 

๑๐.๒ เมื�อสาํนกังานได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื  อสิ�งของตามที�
ได้ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศและของนั  น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ�งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี  
                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื  อขายดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตั  งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื  อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื  อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั  น โดยเรืออื�น
ที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั  นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น 
                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้ เสนอราคาซึ�งสํานกังานได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ สํานกังานจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือ
คํ  าประกนัการยื�นข้อเสนอทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั  งจะพิจารณา ให้
เป็นผู้ ทิ  งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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๑๐.๔ สํานกังานสงวนสทิธิSที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
ธนัวาคม ๒๕๕๘
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ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 

โครงการ    ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 3 รายการ พร้อมขนส่ง จํานวน 243.60 ตัน  
ดําเนินการ    โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ   จํานวน/ 
   ตัน 

ราคา/ 
ตัน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

เป็นเงิน 
บาท 

กําหนด 
ส่งมอบ 

1 เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง 156     
2 เมล็ดพันธุ์ ถั่วพุ่ม 21.60     
3 เมล็ดพันธุ์ ถั่วพร้า 66     
       
       

       
 

เป็นเงินท้ังสิ้น 
  

 
 
 
 
 
                                                           (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอราคา 
                                                                   (......................................................) 
                                                          ตําแหน่ง........................................................... 



  
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ซื้อเมล็ดพันธุป์อเทือง  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crotalaria jucea 
   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 

เลขท่ี............ /2559 ลงวันท่ี............................................... 
................................... 

 
ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์

ปอเทือง  ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 156  ตัน   โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1.กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea  ดังนี ้

1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้   
1.1.1 เมล็ดพันธุ์สุทธิร้อยละ 95 หรือสูงกว่า 
1.1.2  สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 5  
1.1.3  ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ําหนัก 
1.1.4 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 

1.2  ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธ์ด้วยสารเคมี ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 
1.3  คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

                      เมล็ดพันธุส์ุทธิ (% โดยกําหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามท่ีระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนกัท้ังหมด 

สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก)  หมายถึง เมล็ดพืชอ่ืนท่ีมิใช่พันธุ์ท่ีระบุ รวมถึงดิน หิน กรวดทราย และ
สิ่งอ่ืนๆ เช่น เศษใบ เศษก่ิง รวมท้ังเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิมและเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ด
หลดุออกไปท้ังหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักท้ังหมด 

ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร ดังนี้ 
                   ความชื้น = (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห้ง) x100 
                                        น้ําหนักสด  
 
ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซึ่งเม่ือเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนท่ีมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ

ต่างๆ ครบบริบูรณ์ อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชท่ีปกติได้ ภายในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม จากเมล็ดท้ังหมด  100  เมล็ด   (สําหรับเมล็ดพันธุ์ท่ีมีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้นความงอกของ
เมล็ด) 

 
 2.การบรรจุถุง 
       2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 
                2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุถุงในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส  หรือโปร่งแสงสามารถป้องกัน

ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีท่ีสามารถรับน้ําหนักของเมล็ด
พันธุ์ท่ีบรรจ ุ

 
 
 

 
 



 
                                

            
 

            
 
 
                                                                                                                             
ตัวหนังสือและตรา  
กรมฯ สีเขียว                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้สัญลักษณ ์
กระโหลกไขว้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                           

 

 

  ทรัพย์สิน
  ราชการ                                            
                                                    

 

 

                          

 
 

สิ้นอายุปลูก วันท่ี
 

แคปแทน

ด้านหน้า 

 

ด้านหลงั 

 

                                                                        

                                                                                                                             

                                                                   

                                                      

                           กรมพฒันาท่ีดิน 

ทรัพย์สิน                                          ห้ามซ้ือขาย
ราชการ                                             
                                                     

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด 
เมล็ดพันธุป์อเทือง 
น้ําหนัก 25 กิโลกรัม 

                           
เมล็ดพันธุ์สุทธิ    95 % 
อัตราความงอก 85 % 

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

เมลด็พันธุ์คลุกยาอันตราย  
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์ 

มาลาไธออน (83%) จํานวน 0.1 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก
แคปแทน    (50%)   จํานวน 0.5 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก

 

                                                                                                                                         
ห้ามซ้ือขาย                                                    

 

ก. 
ก. 

ตวัหนงัสือสีแดง 

ตวัหนงัสือสีแดง 



 
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ซื้อเมล็ดพันธุถ่ั์วพุ่ม  ชื่อวิทยาศาสตร์  Vigna sinesis 
   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 

เลขท่ี............ /2559 ลงวันท่ี............................................... 
................................... 

 
ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์

ถ่ัวพุ่ม  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna sinesis  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน   จํานวน 21.60ตัน   โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1.กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ถ่ัวพุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์  Vigna sinesis    ดังนี ้

1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้   
1.1.1 เมล็ดพันธุ์สุทธิร้อยละ 95 หรือสูงกว่า 
1.1.2 มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 5  
1.1.3 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ําหนัก 
1.1.4 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

1.2  ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 
1.3  คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

                      เมล็ดพันธุส์ุทธิ (% โดยกําหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามท่ีระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักท้ังหมด 

สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนกั)  หมายถึง เมล็ดพืชอ่ืนท่ีมิใช่พันธุ์ท่ีระบุ รวมถึงดิน หิน กรวดทราย และ
สิ่งอ่ืนๆ เช่น เศษใบ เศษก่ิง รวมท้ังเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิมและเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ด
หลุดออกไปท้ังหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักท้ังหมด 

ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร ดังนี้ 
ความชื้น = (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห้ง) x100 

น้ําหนักสด 
 
ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซึ่งเม่ือเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนท่ีมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ

ต่างๆ ครบบริบูรณ์ อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชท่ีปกติได้ ภายในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม จากเมล็ดท้ังหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ์ท่ีมีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้นความงอกของ
เมล็ด) 

 
  2.การบรรจุถุง 
       2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 
                2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุถุงในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส  หรือโปร่งแสงสามารถป้องกัน

ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีท่ีสามารถรับน้ําหนักของเมล็ด
พันธุ์ท่ีบรรจ ุ

                 2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี้ 
 
 
 
 



 
                                 

 
                                         

            
 
 
                                                                                                                             
ตัวหนังสือและตรา  
กรมฯ สีเขียว                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้สัญลักษณ ์
กระโหลกไขว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

 

  ทรัพย์สิน
  ราชการ                                            
                                                    

 

 

                          

 
 

สิ้นอายุปลูก วันท่ี
 

มาลาไธออน 
         แคปแทน

ด้านหน้า 

 

ด้านหลงั 

 

                                     

                                       

                                                                                                                             

                                                                   

                                                          

                           กรมพฒันาท่ีดิน 

ทรัพย์สิน                                        ห้ามซ้ือขาย
ราชการ                                             
                                                     

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด 
เมล็ดพันธุถ์ั่วพุ่ม 

น้ําหนัก 25 กิโลกรัม 

                           
เมล็ดพันธุ์สุทธิ 95 % 
อัตราความงอก 80 % 

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

เมลด็พันธุ์คลุกยาอันตราย  
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์ 

มาลาไธออน (83%) จํานวน 0.1 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก.
แคปแทน    (50%) จํานวน 0.5 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก. 

                                                                                                                                         
ห้ามซ้ือขาย                                                    

............... 

. 
 

ตวัหนงัสือสีแดง 

ตวัหนงัสือสีแดง 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
ซื้อเมล็ดพันธุถ่ั์วพร้า  ชื่อวิทยาศาสตร์  Canavalla enslformls 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 
เลขท่ี............ /2559 ลงวันท่ี............................................... 

.......................... 
 

 ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์
ถ่ัวพร้า  ชื่อวิทยาศาสตร์  Canavalla enslformls  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 66  ตัน   โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ถ่ัวพร้า ชื่อวิทยาศาสตร์  Canavalla enslformls  ดังนี ้
                1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

1.1.1  เมล็ดพันธุ์สุทธิร้อยละ 95 หรือสูงกว่า 
1.1.2  สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 5 
1.1.3  ความชืน้ของเมล็ดพันธุ์ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ําหนัก 
1.1.4 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 

1.2  ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 
1.3  คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

                      เมล็ดพันธุส์ุทธิ (% โดยกําหนด)  หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามท่ีระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักท้ังหมด 

สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก)  หมายถึง เมล็ดพืชอ่ืนท่ีมิใช่พันธุ์ท่ีระบุ รวมถึงดิน หิน กรวดทราย และ
สิ่งอ่ืนๆ เช่น เศษใบ เศษก่ิง รวมท้ังเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึง่ของเมล็ดเดิมและเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ด
หลุดออกไปท้ังหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักท้ังหมด 

ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร ดังนี้ 
ความชื้น = (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห้ง) x100 

น้ําหนักสด 
ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซึ่งเม่ือเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนท่ีมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ

ต่างๆ ครบบริบูรณ์ อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชท่ีปกติได้ ภายในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม จากเมล็ดท้ังหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ์ท่ีมีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้นความงอกของ
เมล็ด) 

 
 2. การบรรจุถุง 
       2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 
                2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุถุงในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส  หรือโปร่งแสงสามารถป้องกัน

ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีท่ีสามารถรับน้ําหนักของเมล็ด
พันธุ์ท่ีบรรจุ            

                 2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี้ 
 
 
 
 



 
 
 

                                          
            
 
 
                                                                                                                             
ตัวหนังสือและตรา  
กรมฯ สีเขียว                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้สัญลักษณ ์
กระโหลกไขว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

 

  ทรัพย์สิน
  ราชการ                                            
                                                    

 

 

                          

 
 

สิ้นอายุปลูก วันท่ี
 

มาลาไธออน 
         แคปแทน 

                                       

                                                                                                                             

                                                                   

                                                          

ด้านหน้า 

                           กรมพฒันาท่ีดิน 

ทรัพย์สิน                                         ห้ามซ้ือขาย
ราชการ                                             
                                                     

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด 
เมล็ดพันธุถ์ั่วพร้า 
น้ําหนัก 25 กิโลกรัม 

                           
เมล็ดพันธุ์สุทธิ 95 % 
อัตราความงอก 85 % 

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

เมลด็พันธุ์คลุกยาอันตราย  
  ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์ 

มาลาไธออน (83%) จํานวน 0.1 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก. 
แคปแทน    (50%) จํานวน 0.5 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก. 

ด้านหลัง 

                                                                                                                                         
ห้ามซ้ือขาย                                                      

............... 

 
 

ตัวหนังสือสีแดง 

ตัวหนังสือสีแดง 

 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

�  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     �  ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
      สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน........................แผ่น 
         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ        จํานวน........................แผ่น 

     ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)            จํานวน..........................แผ่น 
    �  ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
                 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน..............................แผ่น 
                 หนังสือบริคณห์สนธิ             จํานวน.............................แผ่น 
                 บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน......................แผ่น 
                 บัญชผีู้ถือหุ้นรายใหญ่      จํานวน.......................แผ่น 
       ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)    จํานวน.......................แผ่น 
�  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
     �  ก)  บุคคลธรรมดา 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน........................แผ่น 
     �  ข)  คณะบุคคล 
      สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จํานวน.........................แผ่น 
                 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน...........................แผ่น 
�  3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
           สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จํานวน.........................แผ่น 
     �  ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                - บุคคลสัญชาติไทย 
         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน........................แผ่น 
                - บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 
                  สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน...........................แผ่น 
     �  ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
                - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน........................แผ่น 
    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ    จํานวน.........................แผ่น 
    ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)         จํานวน.......................แผน่ 
                - บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.....................แผ่น 
   หนงัสือบริคณห์สนธิ                จํานวน.........................แผ่น 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จํานวน........................แผ่น 
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่             จํานวน........................แผ่น 
   ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)           จํานวน........................แผ่น 
 

/� 4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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� 4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถูกต้อง 
  และเป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................(ผู้เสนอราคา)      
(.........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต  :  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ ผู้เสนอ 
        ราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  
         บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

   1.  แคตตาล็อคและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน……………..แผ่น 
   2. หนังสือมอบอํานาจท่ีปิดอากรแสตมป ์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให ้
      บุคคลอ่ืนทําการแทน จํานวน………………แผ่น   
  3. หลักประกันซอง       จํานวน………………แผ่น 
  4. อ่ืน ๆ(ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………..…............…………………………............................ 
     ………………………………………………………………………………………….....................…..…………....................……........       
 ………………………………………………………………………………………………..............…..............................……………… 

………………………………………………………………………………………………..…….......................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………...........………..……............................…… 
........................................................................................................................................................................... 

 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถูกต้องและ

เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                      (ลงชื่อ)……………………….............….…………(ผู้เสนอราคา) 
                      (………………..........…………………….) 

 
 

 



 
บทนิยาม  

(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส)์ 
 

  “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้า
เสนอราคาในการประกวดราคาของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้
  (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย     
ท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงาน และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี ้
  (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด          
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึง่หรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงาน และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
  คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่ ให้หมายความว่า 
  (ก) กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า ผู้ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข) กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงาน ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร     
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ี
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สํานักงาน ในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน 
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

 
.................................. 

 
 



           
 
                     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 

         “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคาราย
หนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ 
ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรบัเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้
เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกต ิ
 

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



 
ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

 1. ข้าพเจ้า......................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)....................................อยู่เลขท่ี.....................................
ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................
โทรศัพท์...........................................โดย........................................................................................................................ 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ  ในเอกสารซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี)  เลขท่ี ............................................โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมท้ังรับรองว่า ข้าพเจ้า      
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ดังต่อไปนี้ 
ลําดับ 
ท่ี 

รายการ ราคา/หน่วย ภาษีมูลค่าเพ่ิม
(ถ้ามี) 

จํานวน รวมเป็นเงิน กําหนดส่ง
มอบ 

   
 
 
 
 
 
 

      

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   
 
(..............................................) ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........................วัน นับแต่วันเสนอราคา และสํานักงาน อาจรับคําเสนอ
นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ี 
สํานักงาน ร้องขอ 
 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ กับ สํานักงาน  ภาย
ใน....................................วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา 
  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สํานักงาน ก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ...................ของราคาตามสัญญา
ท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สํานักงาน ริบหลักประกันการเสนอ
ราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใชค่้าเสียหายใดท่ีอาจมีแก่ สํานักงาน และ สํานักงาน มี
สิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ สํานักงาน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 
 5.ข้าพเจ้ายอมรัยว่า สํานักงาน ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมท้ังไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 
 

/6. บรรดาหลักฐาน.................. 
 



 
 

  6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ สํานักงาน ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
 สําหรับตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง สํานักงาน ไม่ส่งคืนให ้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับตัวอย่างนั้น 
 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามผูกพันแห่งคําเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ..........................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจํานวนเงิน
............................บาท  มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต่างๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้วและเข้าใจ      
ดีว่า “สํานักงาน”  ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9. ใบเสนอราคาได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล  หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย         
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ท่ีได้ยื่นเสนอราคาในคราว   
เดียวกัน  
                    เสนอมา ณ วันท่ี........................เดือน................................. พ.ศ. ................ 

       ลงชื่อ...................................................... 

           (.................................................) 

              ตําแหน่ง.............................................. 

                  ประทับตรา (ถ้ามี) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัญญาซื้อขาย 
     สัญญาเลขท่ี...………………. 

 

 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ....................................... ตําบล/แขวง..........................  อําเภอ/เขต....................... 
จังหวัด................................. เม่ือวันท่ี……...….เดือน………………….….พ.ศ……………….ระหว่าง....................................... 
โดย…………………………………..…………….………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซ้ือ”  ฝ่ายหนึ่ง กับ......................  
……………...………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ ...............................……………………………..มีสํานักงานใหญ่อยู่
เลขท่ี…..……..ถนน……………….……ตําบล/แขวง………………….….อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด………….……………
โดย……………………………….………..……….. ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนติิบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………..…….ลงวันท่ี..…………………………..……………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี   
………….……….…………………)*  แนบท้ายสัญญานี ้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา   ให้ใช้ข้อความว่ากับ
............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............ถนน...............................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด................................)*  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้   เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.   ข้อตกลงซ้ือขาย 
 ผู้ซ้ือตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย.......…………………………………………………………จํานวน....…………...

เป็นราคาท้ังสิ้น..............................บาท  (……………………………………………..……………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
จํานวน…………………...บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว 

  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของท่ีขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

  ในกรณีท่ีเป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า  เม่ือตรวจทดลองแล้วต้อง
มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ด้วย 

ข้อ 2.   เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

      เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ข้อ 2.1 ผนวก  1  .………..(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)...................      จํานวน…………..….....หน้า 
  ข้อ 2.2 ผนวก  2  ..………….(แค็ตตาล็อก)*  ..................                  จํานวน………….……...หน้า 
  ข้อ 2.3 ผนวก  3  ................(แบบรูป)* ........................                   จํานวน……..……....….หน้า   
  ข้อ 2.4 ผนวก  4  ………..(ใบเสนอราคา).......................                    จํานวน………..…….…หน้า 
 ข้อ 2.5 ผนวก  5  ………..……ฯลฯ……………………………..                   จํานวน…………...…...หน้า 
 ข้อ 2.6 ผนวก  6  ………..……ฯลฯ……………………………....                  จํานวน………..….…...หน้า 
 ข้อ 2.7 ผนวก  7  …………..…ฯลฯ………………………………..                 จํานวน………...………หน้า
 ข้อ 2.8 ผนวก  8  ………..……ฯลฯ……………………………....                  จํานวน………..….…...หน้า 
 ข้อ 2.9 ผนวก  9  …………..…ฯลฯ………………………………..                 จํานวน………...………หน้า 

 
       ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี ้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ   

และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม   คําวินิจฉัยของผู้ซ้ือ 
 

ข้อ 3. การส่งมอบ/………… 
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ข้อ 3. การส่งมอบ 
  ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของท่ีซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ  ณ ………………….…….…………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….ภายในวันท่ี……….…...เดือน  
……………….……….. พ.ศ. ……..…… ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  1  แห่งสัญญานี้  พร้อมท้ังหีบห่อ
หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว  หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซ้ือ ณ…………………………………………
ในเวลาราชการ  ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า..............วันทําการ 

ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของท่ีจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของท่ีผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีไม่ใช่เรือไทย      หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ท้ังนี ้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ
จะเป็นแบบ  เอฟโอบี , ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ    หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง  (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ี  
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
พานิชยน์าวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุก
ของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซ้ือด้วย 
   ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว  ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซ้ือ แต่จะ
ขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชําระ
เงินค่าสิ่งของเม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได ้

 ข้อ 5. การตรวจรับ 
  เม่ือผู้ซ้ือได้ตรวจรับสิ่งของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซ้ือจะออกหลักฐาน
การรับมอบไว้ให้    เพ่ือผู้ขายนํามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1  ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธ ิ 
ท่ีจะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และนําสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะ
เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
  ในกรณีท่ีผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน   หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้อง
ท้ังหมด   ผู้ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะส่วนท่ีถูกต้อง  โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ * (ความในวรรค
สามนี้ จะไม่กําหนดไว ้ ในกรณีท่ีผู้ซ้ือต้องการสิ่งของ ท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของท่ีประกอบเป็นชุด
หรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว  จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)   
 

ข้อ 6. การชําระเงิน/.......... 
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 ข้อ 6. การชําระเงิน 

  ( ผู้ซ้ือตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขายเม่ือผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ  ตามข้อ 5   ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว  ) 
  ผู้ซ้ือตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1  ให้แก่ผู้ขายด้วย ดังนี ้

6.1 เงินล่วงหน้า จํานวน……....บาท(.....…....)  จะจ่ายให้ภายใน…….….วัน นับแต่วันทําสัญญาฉบับ
นี้  ท้ังนี้โดยผูข้าย จะต้องนําหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น……..……..   (หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………………………………..เต็มตามจํานวนเงินล่วงหน้าท่ีจะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซ้ือเป็น
หลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านั้น 

6.2  เงินท่ีเหลือ  จํานวน….…..บาท  (…....….)  จะจ่ายให้  เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว)* 

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ ผูซ้ื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย  ชื่อ
ธนาคาร……………………………………………สาขา…………….…………………….ชื่อบัญช…ี……………………………………………
และเลขท่ีบัญช…ี……………………………………… 

ท้ังนี้  ผูข้ายตกลง  เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนเงิน    ท่ี
ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว  จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ   (ความในวรรคนี้ ใช้สําหรับ
กรณีท่ีส่วนราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด)  

 ข้อ 7. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา………………
เดือน………..ปี นับแต่วันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ  ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี
ดังเดิม  ภายใน….……….วัน    นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในขณะทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
เป็นจํานวนเงิน......…………………บาท(…………………………………..………...………………)ซึ่งเท่ากับร้อยละ.….(.....%)      
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันท่ีผู้ขายนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซ้ือจะคืนให้เม่ือผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
นี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซ้ือจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)* 

 ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว    ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือ
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง   หรือไม่ครบจํานวน   ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนได ้
  ในกรณีท่ีผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ )* ข้อ 8 เป็นจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  แล้วแต่ผู้ซื้อจะ
เห็นสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซื้อสิ่งของจากบคุคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกําหนด
.......................เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 

 
ข้อ 10. ค่าปรับ/………….. 
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 ข้อ 10. ค่าปรับ 
  ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิได้ใช้สิทธิบอกเลกิสัญญาตามสัญญาข้อ  9   ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซ้ือเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ...........(..…….%) ของราคาสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา
จนถึงวันท่ีผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วน 

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือ
ขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป   ทําให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย   
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
 ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้  ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  ผู้ออกหนังสือคํ้าประกันตาม
สัญญา  (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา   ข้อ 9 วรรคสองก็ได้  
และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขายเม่ือครบกําหนดส่งมอบแล้ว  ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย         

 ข้อ 11. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม   จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซ้ือโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ  

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือ 
หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย   เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ
ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ี
เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะขอ
ขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิน้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือ      
ท่ีจะพิจารณา 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ         
ไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 (ลงชื่อ)………………………………………...ผู้ซ้ือ 
         (………………….…………………….) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………...ผู้ขาย 

           (………..………………………………..) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………...พยาน 
       (…………………………………………..) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………...พยาน 
      (………………..………………………….) 



 
แบบหนังสือค้ําประกัน 

(หลักประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)์ 
 

เลขท่ี.....................................................     วันท่ี.................................................. 
  ข้าพเจ้า......................(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)......................สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี............................... 
ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................... 
โดย.....................................ผูมี้อํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ....  
...........(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา).................ดังมีข้อความต่อไปนี ้
 1. ตามท่ี..........(ชื่อผู้เสนอราคา)...........ได้ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ้าง.............ตามเอกสาร
ประกวดราคาเลขท่ี..............ซึง่ต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ..............(ชื่อส่วนราชการท่ีออก
ประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา) เป็นจํานวนเงิน....................บาท(................................) นัน้ 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกันลูกหนี้ชั้นต้นในการชําระ
เงินตามสิทธิเรียกร้องของ ............(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา)...............จํานวนไม่เกิน......... 
......................................บาท(......................................) ในกรณี................(ชื่อผู้เสนอราคา)..............................ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างอันเป็นเหตุให.้...........(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา)....... 
มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆรวมท้ัง กรณีท่ี .............(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ใบลงนามในสัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทํา
สัญญาหรือมิไดว้างหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธ ิ     
ใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและ..................(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา).................... ไม่จําเป็นต้อง
เรียกร้องให.้..(ชื่อผู้เสนอราคา) ชําระหนี้นั้นก่อน.... 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 3. ถ้า.....(ชื่อผู้เสนอราคา)....................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป ข้าพเจ้ายินยอมท่ี
จะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลายืนราคาท่ีได้ขยายออกไปดังกล่าว 
  ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ  
 
       (ลงชื่อ)......................................................ผู้คํ้าประกัน 

                    (.................................................) 

                   ตําแหน่ง.............................................. 

     (ลงชื่อ)......................................................พยาน 

                  (................................................) 

            (ลงชื่อ)....................................................พยาน 

                   (................................................) 
 
 
 
 

 



หน้าท่ี 1 จาก 5

ราย เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ท่ี ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ตัน หมายเลขโทรศัพท์

1. พื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 30  -  - 30

1 นายจําเนียร  พ้นภัย 1.50  -  - 1.50 นายสุนัย  ชูขันธ์

 15  ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์  081 - 091 - 0941

จ.สุราษฎร์ธานี  083-181-0712

2 นายประวิทย์  ห้วยหงษ์ทอง 1.50  -  - 1.50 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ์

 50/2 ม.7 ต.ช้างซ้าย  อ.กาญจนดิษฐ์  081 - 787 -7562

จ.สุราษฎร์ธานี 081-676-2337

3 นายเชาวลิต  ทวีแก้ว 2.00  -  - 2.00 นายวีระยุทธ์  สุทธิรักษ์

อบต.ชัยบุรี ม.2 ต.ชัยบุรี  อ.ชัยบุรี 081-416-5522

จ.สุราษฎร์ธานี 080-038-2744

4 น.ส.ยุพเรศ  ทิพย์บํารุง 1.00  -  - 1.00 นายวีระยุทธ์  สุทธิรักษ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ  081-416-5522

ม.13 ต.คลองชะอุ่น  อ.พนม

จ.สุราษฎร์ธานี 093-725-6594

5 นายบุญส้อง  พรหมราช 2.00  -  - 2.00 นายวิษณุ  พิมบํารุง

12/3 ม.4 ต.กรูด   อ.พุนพิน  084 -441 -7455

จ.สุราษฎร์ธานี 084 - 441 - 7455

6 นายเชิดศักดิ์  ท้ิงกรีด 1.00  -  - 1.00 นายวิษณุ  พิมบํารุง

24 ม.6 ต.ถํ้าสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม  084 -441 -7455

จ.สุราษฎร์ธานี   089 - 873 -0589

7 นายอุทัย  จูเส้ง 1.00  -   - 1.00 นายนพพล  ถมทอง

 84 ม.5 ต.คลองพา  อ.ท่าชนะ  081 - 3963 - 685

จ.สุราษฎร์ธานี 098 -829 -4994

8 นายสมคิด  ชิดเพชร 1.00  -  - 1.00 นายนพพล  ถมทอง

 ศาลาหมู่บ้าน ม.6 บ.ห้วยไผ่ ต.ป่าเว  081 - 3963 - 685

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 098 -015-0607  

สถานท่ีส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในเขตพื้นท่ี รับผิดชอบของ

พื้นท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธาน,ีระนอง,พังงา,นครศรีธรรมราช,ชุมพร,กระบ่ี และภูเก็ต

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี



หน้าท่ี 2 จาก 5

ราย เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ท่ี ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ตัน หมายเลขโทรศัพท์

๙ นายสนชัย  กลิ่นสุข 1.00  -  - 1.00 นายนพพล  ถมทอง

89 ม.4  ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี  081 - 396-3685

จ.สุราษฎร์ธานี  085- 7974 332   

10 นายถาวร  สุขกิจ 2.00     -  - 2.00      น.ส.พรภิมล จันทร์อ่อน

ม.4 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร  087 -934 -1457

จ.สุราษฎร์ธานี  087-280-4474

11 นายฉลาด  จักรา 1.00     -  - 1.00      น.ส.พรภิมล จันทร์อ่อน

ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม  087 -934 -1457

จ.สุราษฎร์ธานี  077-252-188  

12 นายสมชาติ  ปานนาคินทร์ 1.00     -  - 1.00      นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง

ม.14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 081-537-7825

จ.สุราษฎร์ธานี  084-626-6872  

13 นายมงคล  มณีรัตน์ 1.00     -  - 1.00      นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง

 ม.7 ต.ขุนทะเล  อ.เมือง 081-537-7825

จ.สุราษฎร์ธานี   093-575-2665

14 นางเสาวณี ทับทอง 4.00  -  - 4.00 นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง

 ม.2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง 081-537-7825

จ.สราษฎร์ธานี  095-039 -9935

15 นายชัยรัตน์  สมลักษณ์ 4.00  -  - 4.00 นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง

 ม.3 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง 081-537-7825

จ.สุราษฎร์ธานี  088-447-4009

16 สถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานี 5.00    - - 5.00      นายวสันต์  เกลี้ยงแดง

12 ม.8 ต.ท่าอุแท  อ.กาญจนดิษฐ์ 081-082-4083

จ.สุราษฎร์ธานี   077-274-120  

2. พื้นท่ี จังหวัดระนอง 8 6 5.60 19.60

17 นายลับ  จูสวย 1 3 1 5 น.ส.วิลาวัลย์  สงค์คง

139/2 ม.5 ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี 081-938-6726

 จ.ระนอง  087-170-3934

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด



หน้าท่ี 3 จาก 5

ราย เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ท่ี ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ตัน หมายเลขโทรศัพท์

18 นายบุญจริง  พรหมนุช 1 1 1.60 3.60 น.ส.วิลาวัลย์  สงค์คง

ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.มะมุ อ.กระบุรี 081-938-6726

 จ.ระนอง  082-800-7057

19 สถานีพัฒนาท่ีดินระนอง 2  - 1 3 นางพรทิพย์  สวนชํานิ

90 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 081-541-3200

 092-261-6346   

20 นายณรงค์  สุธาทิพย์พิมาน 2  - 0.50 2.50 นางสาวบุญญา  จินดาวงศ์

6/1 ม.4 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น 081-599-1531

จ.ระนอง  089-732-3926

21 นายสมชาย  บุญเข่ือง 1  - 0.50 1.50 นางสาวบุญญา  จินดาวงศ์

2 ม.1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 081-599-1531

084-416-6445

22 นายเถวียน  ขนาบแก้ว 0.50 1 0.50 2 นายทนงศักดิ์  เผือกเนียร

32/2 ม..3 ต.นาคา อ.สุขสําราญ 089-592-0759

 จ.ระนอง 085 -7958 -023

23 นายอภิชา  ทองสุย 0.50 1 0.50 2 นายทนงศักดิ์  เผือกเนียร

15/3 ม.2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ 089-592-0759

 จ.ระนอง  089-909-8310

 3 พื้นท่ี จังหวัดพังงา 25 40  - 65

24 นายดุสิต บู่ทอง 5 3  - 8 นายสมหมาย  หนูศรี

ม.2 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 081-676-3916

 083 - 968 - 1546

25 นายสุนันท์  ทองอนันต์ 5 9  - 14 นางสาวเกยูร  คําคง อาคาสุวรรณ

หน่วยพัฒนาท่ีดินท่ี 3 บ้านในปิ 089-976-8753

ม.6 ต.บางไทร  อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

 081 - 270 - 2905

ราย เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ท่ี ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ตัน หมายเลขโทรศัพท์

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด



หน้าท่ี 4 จาก 5

26 นายวีระศักดิ์ สินสัจธรรม 3 5  - 8 นางสาวเกยูร  คําคง อาคาสุวรรณ

ท่ีทําการผู้ใหญ่บ้านหัวสวน 089-976-8753

10/1 ม. 5 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี

จ.พังงา  089-872-1406

27 สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา 5 ๑๘  - นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

86 ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง 081-099-3269

จ.พังงา  081 - 0993- 269

28 นายจีระพล  ผลทวี 1 1  - 2 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ม.6 ต.มะรุ่ย  อ.ทับปุด จ.พังงา 081-099-3269

 090-0671 761

29 นายสุดี  สุวิสัน 2 2  - 4 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ม.3 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081-099-3269

 089 - 5877 424

30 นายสมบัติ  ยกเชื้อ 2 1  - 3 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

24/2 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง 081-099-3269

จ.พังงา  086 - 279-5390

31 นายสนั่น  ปัญญาดี 2 1  - 3 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

5/2 ม.7 ต.กระโสม  อ.ตะก่ัวป่า 081-099-3269

จ.พังงา  086 - 2812 - 700

4. พื้นท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔๐  - ๑๖ ๕๖

๓๒ สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช ๔๐  - ๑๖ ๕๖ นางสุวิมล  บุญชูช่วย

176 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม 086-283-9056

จ.นครศรีธรรมราช 075-378-088

 5. พื้นท่ี จังหวัดชุมพร 30  - - ๓๐

33 สถานีพัฒนาท่ีดินชุมพร 30  - - ๓๐ นางศิวิมล  บัวชุม

318  ม.6  ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน 081-271-3481

จ.ชุมพร  077-653-087

 6. พื้นท่ี จังหวัดกระบ่ี 20 20  - 40

34 สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ 20 ๒๐ - 40 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

107 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 089-658-3993

075-618-153



หน้าท่ี 5 จาก 5

ราย เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ท่ี ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ตัน หมายเลขโทรศัพท์

 7. พื้นท่ี จังหวัดภูเก็ต 3  -  - 3

35 สถานีพัฒนาท่ีดินภูเก็ต 3 - - ๓ นายเสถียร  หอมจันทร์

237 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง 089-649-1494

จ.ภูเก็ต

รวมท้ังสิ้น 156 ๖๖ 21.60 243.60

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด


