
( สาํเนา )
ประกาศกรมพฒันาที�ด ิน โดย สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื 'อจัดหาเมล็ดพนัธุ์พ ืชปุ๋ ยสดตามนโยบาย รวมจาํนวน ๑๗๘ ตนั ด้วยวธิ ีประกวด
ราคาอ ิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื $อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงาน ในการประกวดราคาครั $งนี $เป็นเงิน 5,824,000.- บาท
(ห้าล้านแปดแสนสองหมื�นสี�พนับาทถ้วน) ดงันี $

ซื $อเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ ยสด รวม ๒ 
รายการ พร้อมขนสง่ 
(๑๐.๑๕.๑๕.๑๖ )

จํานวน ๑๗๘ ตนั

1. เมล็ดพนัธุ์ปอเทือง จํานวน    168   ตนั
                   2. เมลด็พนัธุ์ถั�วพร้า จํานวน      10  ตนั

ผู้ มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี $
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

ตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ $งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ $งงานของหน่วย

งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ทิ $งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั $นด้วย

๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื $อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทุี�ประกวดราคาซื $อดงักลา่ว
๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดิน 

โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทํา
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั $งนี $

๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิOหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ $นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิOความคุ้มกนัเช่นว่านั $น

๑๐. ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ที�ถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทํา
สญัญาตามที� คณะกรรมการนโยบายกําหนด

ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบติั ดงันี $
                       (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัคิรบ
ถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น



คณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                       (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�เข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที�กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบ
หลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั $นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกั
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้

ทั $งนี $ "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ เสนอราคา ที�เป็นผู้ประกอบการที�จดทะเบียนต้องแสดงหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ�งกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๑ ปี นบัจนถงึวนัยื�นเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์

๑๒.บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๑๓. บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ�งได้ดําเนินการจดัซื $อจดัจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชี
กลางที�เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐ

๑๔. คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั $งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กิน 
สามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้

กําหนดยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื $อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวนัที� ........................ ถึงวนั
ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก
ชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ 
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ



สาํเนาถูกตอ้ง

สมพิศ พนัธุ
(นางสาวสมพิศ พนัธุ)

เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน
ประกาศขึ นเวบ็วนัที% ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดย นางสาวสมพิศ พนัธุ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน

ประกาศ ณ วนัที� พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายถวิล มั�งนุ้ย)

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั $งแต่วนัที� ซื $อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 



( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวธิ ีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี% ........................
ประกวดราคาซื �อจัดหาเมล็ดพ ันธุ์พ ืชปุ๋ ยสดตามนโยบาย รวมจาํนวน ๑๗๘ ตัน ด้วยวิธ ีประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที%ดนิเขต๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันท ี% พฤศจกิายน ๒๕๖๐

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี #เรียกว่า "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี # 

ซื #อเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด รวม ๒ 
รายการ พร้อมขนสง่ 
(๑๐.๑๕.๑๕.๑๖ )

จํานวน ๑๗๘ ตนั

1. เมล็ดพนัธุ์ปอเทือง จํานวน  168  ตนั
               2. เมล็ดพนัธุ์ถั�วพร้า จํานวน    10  ตนั
ซึ�งพสัดทีุ�จะซื #อนี #ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที�จะใช้งานได้ทนัที 
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั
นี # โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี #

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาซื #อขายทั�วไป
๑.๔ แบบหนงัสือคํ #าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

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

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

๑.๗ รายละเอียดสถานที�สง่มอบเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด



๒.    คุณสมบัตขิองผู้ เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราวตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชุื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ #งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ #งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางซึ�งรวมถงึนิติบคุคลที�ผู้ ทิ #งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั #นด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื #อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้

แก่ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๙ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิMหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ #นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิMและความคุ้มกนัเช่นวา่นั #น

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักําหนด

๒.๑๑ ผู้ เสนอราคาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๒ ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ เสนอราคาซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคารเว้นแต่
การจ่ายเงินแตล่ะครั #งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด

๒.๑๔ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที�ถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสญัญาตามที� กวพ. กําหนด

๒.๑๕ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๒.๑๖ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ�งได้ดําเนินการจดัซื #อจดั
จ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบญัชีกลาง ที�เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐ 



๒.๑๗ คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแตล่ะครั #งซึ�งมีมลูค่า 
ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2.18 ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี #
                               (1) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"
สว่นคณุสมบติัด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค่ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                              (2) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�เข้า
ร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที�
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับ
ผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั #นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้
เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้

ทั #งนี # "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                       2.19 ผู้ เสนอราคา ที�เป็นผู้ประกอบการที�จดทะเบียน ต้องแสดงหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ�งกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์
                        2.20  ผู้ เสนอราคา ต้องมีโรงเก็บเมลด็พนัธุ์พืชที�เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้ดี และต้องมีเมล็ด
พนัธุ์พืชที�จะซื #อครั #งนี # แตล่ะชนิดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  ของจํานวนที�จดัซื #อ ในครั #งนี # และแนบหลกัฐานแผนที�ที�ตั #ง
โรงเก็บเมลด็พนัธุ์พืช พร้อมภาพถ่าย โรงเก็บเมลด็พนัธุ์ต้องไม่เกิน 1 จดุ
                         2.21 ผู้ เสนอราคาต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา หรือเจ้าหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสอบปริมาณเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสดพร้อมบนัทกึภาพ หากผู้ เสนอ
ราคาไมส่ามารถนําตรวจเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ได้ให้ทําหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ รับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อม
มอบหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที�ที�ตรวจปริมาณในวนัที�ทําการตรวจ หากไมส่ามารถดําเนินการตรวจ
ปริมาณได้ ให้ถือวา่ผู้ เสนอราคารายนั #นไม่ผ่านการพิจารณาการในการซื #อครั #งนี #

๓.    หลักฐานการยื%นข้อเสนอ
ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 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
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคลให้ยื�น สําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั #น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั #งรับรอง
สาํเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (ถ้ามี)
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �
                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั #งนี #
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั #น
                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ตามเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคา)
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี # โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั #งสิ #น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั #งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตอนของผู้ เสนอราคา โดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                   (๑)    ผู้ เสนอราคาต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอรคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ให้ผู้ เสนอราคานําข้อมลู PDF File ที�ได้จดัเตรียมไว้ตาม 4.1 มาดําเนินการบนัทกึ
และสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย



อิเลก็ทรอนิกส์ ภายในวนั และเวลาที�ประกาศกําหนด โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบ
ถ้วน ถกูต้อง ในการบนัทกึและสง่ข้อมลู (Upload) ของตนก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา

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 พื #นที�ในเขตรับผิดชอบ ของสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ได้แก่ จงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี , ระนอง, พงังา, นครศรีธรรมราช, ชมุพร , กระบี� และภเูก็ต

ราคาที�เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไม่เกิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสญัญาซื #อขาย 

๔.๔ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะเฉพาะ
ของ เมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อประกอบ
การพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี #กรมจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

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

๔.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้อมตวัอยา่ง
กระสอบ โดยลงลายมือผู้ เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที�จดั
สง่หรือนํามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ เพื�อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนั
ที� ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ 
สรุาษฎร์ธานี

ทั #งนี # กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ #นแก่ตวัอย่างดงักลา่ว ตวัอย่างที�เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ เสนอราคา

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

๔.๗ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด



๔.๘ ผู้ เสนอราคาต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง 
และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอรคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่หนว่ยงานของรัฐผ่านทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิ
ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หาก
ปรากฏว่าผู้ เสนอราคารายใดเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น คณะกรรมการฯ จะ
ตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั #นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที�มี
การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคารายนั #นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคา
ดงักลา่วเป็นผู้ ทิ #งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอ
ราคารายนั #นเป็นผู้ ที�ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการ
กระทําดงักลา่ว 

หากภายหลงัจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้ เสนอราคาที�ชนะการเสนอราคาหรือผู้ เสนอราคารายใดราย
หนึ�งกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตดั
สทิธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้ เสนอราคาเข้ามาทําสญัญา และสามารถลงโทษผู้ เสนอราคาที�
กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ ทิ #งงานได้

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)    ผู้ เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื #อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี # จํานวน ๒๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนเก้าหมื�นหนึ�งพนัสองร้อยบาทถ้วน)



๕.๑ หนงัสือคํ #าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ #าประกนั ดงั
ระบใุนข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่ สํานกังานพฒันาที�ดนิเขต 11 โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นการ
เสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั #นไม่เกิน ๓ วนัทําการของทางราชการ

๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
กรณีที�ผู้ เสนอราคานําเช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการ

เสนอราคา จะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้สว่นราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนั
ที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ตามแบบตวัอยา่งหนงัสือคํ #าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลกัประกนัการ
เสนอราคา) กําหนดให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา เป็นผู้วางหลกัประกนัการเสนอราคา ดงันั #น กรณีที�ผู้ เสนอราคาที�เสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ #าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกั
ประกนัการเสนอราคา ให้ดําเนินการดงันี # 
                          (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่ให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา ซึ�งต้องวางหลกั
ประกนัการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เทา่นั #น
                          (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ�อผู้ เสนอราคา ซึ�งต้องวาง
หลกัประกนัการเสนอราคา ในนามนิติบคุคลรายใดรายหนึ�งตามที�สญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้าเสนอราคากบั
ทางราชการ

ทั #งนี # "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่หน่วยงานของรัฐซึ�งมีหน้าที�รับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี # กรมจะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ คํ #าประกนัภายใน ๑๕ วนั 
นบัถดัจากวนัที�ได้พิจารณาในเบื #องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ เสนอราคารายที�คดัเลือกไว้ ๓ ลําดบัแรก จะคืนให้ตอ่
เมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื�อผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี #ย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธ ิIในการพจิารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั #งนี # กรมจะพิจารณา
ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 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�อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ในสว่นที�มิ
ใชส่าระสําคญั ทั #งนี # เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่กรมเท่านั #น

๖.๓ กรมสงวนสทิธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไมม่ีการผ่อนผนั ในกรณีดงัตอ่ไป
นี #



                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ เสนอราคารายนั #นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบการจดัซื #อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื #อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ
การจดัซื #อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม
                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อนิตบิคุคล (บคุคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ�ง
อยา่งใด หรือทั #งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซื #อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื�น 

๖.๔ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสทิธิให้ผู้ เสนอราคาชี #แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อ
เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ กรมมีสทิธิที�จะไม่รับข้อเสนอ ไมรั่บราคาหรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จ
จริงดงักลา่วไม่มีความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง 

๖.๕ กรมทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั #งหมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื #อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมพ่ิจารณาจดัซื #อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั #งนี # เพื�อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง คา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั #งกรม
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิ #งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้ เสนอราคาที�
ได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อได้วา่การเสนอราคากระทําการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสาร
อนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมายื�นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

ในกรณีที�ผู้ เสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
หน่วยงานของรัฐจะให้ผู้ เสนอราคานั #นชี #แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่า ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาซื #ออิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี #แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ
ที�จะไม่รับข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ เสนอราคารายนั #น ทั #งนี # ผู้ เสนอราคาดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือคา่เสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ

๖.๖ ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาที�มีสทิธิ ได้
รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
กรมมีอํานาจที�จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคาที�ได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคา
รายนั #นเป็นผู้ ทิ #งงาน 

ในกรณีนี #หากปลดักระทรวงพิจารณาเหน็วา่การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ�ง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดงักลา่วได้

๗.     การทาํสัญญาซื �อขาย



๗.๑ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน ภาย
ใน ๕ วนัทําการของทางราชการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื #อ กรมจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทํา
สญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวา่ไมส่มควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื #อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบักรมภายใน ๗ วนั นบั
ถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาสิ�งของที�
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี #
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซ็นสั�งจา่ยให้แก่ สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต 11 โดยเป็นเช็คลง
วนัที�ที�ทําสญัญาหรือก่อนหน้านั #น ไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 
                          (๓)     (๓) หนงัสือคํ #าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที�คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด หนงัสือคํ #าประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๔)     หนงัสือคํ #าประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ หรือ
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ #าประกนั 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันี #จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี #ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื #อขายแล้ว

๘.    อ ัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซื #อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี # ให้คิดในอตัรา

ร้อยละ 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. ข้อสงวนสิทธ ิในการเสนอราคาและอื%นๆ
๑๐.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื #อครั #งนี # ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกรมได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั #น 

๑๐.๒ เมื�อกรมได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื #อสิ�งของตามประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั #นต้องนําเข้ามา



โดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ�งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 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�งกรมได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที� ทาง
ราชการกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ #าประกนั
การยื�นข้อเสนอทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั #งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ ทิ #ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิMที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

๑๑.   หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซื #อจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี #ได้ โดยที�ผู้ เสนอราคา
จะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

                                   (๑)    หน่วยงานของรัฐไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินงบประมาณที�จะใช้ในการจดัซื #อจดัจ้างหรือ
เงินงบประมาณที�ได้รับจดัสรรไมเ่พียงพอที�จะทําการจดัซื #อจดัจ้างนั #นต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื #อจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดั
เลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นหรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอ
ราคา
                                   (๓)    การทําการจดัซื #อจดัจ้างตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
กระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

๑๒. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ
หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ เสนอราคาที�ได้รับ

การคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการทั #งนี # หากผู้ เสนอราคาที�ได้รับ
การคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว



กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต๑๑ สรุาษฎร์ธานี
พฤศจิกายน ๒๕๖๐


