( สําเนา )
ประกาศกรมพัฒนาทีดนิ โดย สํานักงานพัฒนาทีดนิ เขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
เรื อง ประกวดราคาซือ' จัดหาเมล็ดพันธุ์พชื ปุ๋ยสดตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ตัน ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื $อ
จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ตัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื $อในการประกวดราคาครัง$ นี $ เป็ นเงินทังสิ
$ $น ๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ าล้ านแปดแสนแปด
หมืนสามพันบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี $
จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
จํานวน
๑
งาน
ตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ ตัน
(๑๐.๑๕.๒๑.๐๐ )
1. เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จํานวน 163 ตัน
2. เมล็ดพันธุ์ถวพร้
ั า จํานวน 10 ตัน
3. เมล็ดพันธุ์ถวพุ
ั ม่ จํานวน 8 ตัน
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี $
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ $งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ $งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิ $งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
$ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื $อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซื $อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กรมพัฒนาทีดิน โดย
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง$ นี $
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิVหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ $นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิVความคุ้มกันเช่นว่านัน$
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๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครัง$ ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้เสนอราคาทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี $
(1) กรณีทีกิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบ
ถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค่ามาใช้ แสดง
เป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(2) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลทีเข้ าร่ วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ ในกรณีทีกิจการร่ วม
ค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
$
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลัก
รายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี
$ $ "กิจการร่ วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๕. ผู้เสนอราคา ทีเป็ นผู้ประกอบการทีจดทะเบียนต้ องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน ซึงกรมทะเบียน
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรื อรับรองให้ ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน
ที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื $อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
$ วนั ที ........................ ถึงวัน
ที ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจาก
ชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th;
https://process๓.gprocurement.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศ ณ วันที

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถวิล มังนุ้ย
(นายถวิล มังนุ้ย)

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาทีดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั $ วนั ที ซื $อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
อัมพิกา พวงแก้ ว
(นางสาวอัมพิกา พวงแก้ ว)
นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ
ประกาศขึ $นเว็บวันที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาวอัมพิกา พวงแก้ ว นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ
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( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซือ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที% ........................
การซือ จัดหาเมล็ดพันธุ์พชื ปุ๋ยสดตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ตัน
ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที%ดนิ เขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ลงวันที%
ตุลาคม ๒๕๖๑
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี ซึงต่อไปนี #เรี ยกว่า "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื #อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี #
จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
จํานวน
๑
งาน
ตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ ตัน
(๑๐.๑๕.๒๑.๐๐ )
1. เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จํานวน 163 ตัน
2. เมล็ดพันธุ์ถวพร้
ั า จํานวน 10 ตัน
3. เมล็ดพันธุ์ถวพุ
ั ่ม จํานวน 8 ตัน
ราคากลางในการประกวดราคาครัง# นี # เป็ นเงิน จํานวน ๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ าล้ านแปดแสนแปด
หมืนสามพันบาทถ้ วน)
พัสดุทีจะซื #อนี #ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจะใช้
งานได้ ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื #อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี # โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี #
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบการจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื #อขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ #าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
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๑.๗ ร่างขอบเขตของงาน(TOR)
๑.๘ สถานทีส่งมอบ จ.สุราษฎร์ ธานี
๑.๙ สถานทีส่งมอบ จ.ระนอง
๑.๑๐ สถานทีส่งมอบ จ.พังงา
๑.๑๑ สถานทีส่งมอบ จ.นครศรี ธรรมราช
๑.๑๒ สถานทีส่งมอบ จ.ชุมพร
๑.๑๓ สถานทีส่งมอบ จ.กระบี
๑.๑๔ สถานทีส่งมอบ จ.ภูเก็ต
๑.๑๕ ใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย% นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่
การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ #งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ #งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิ #งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
# วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื #อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง# นี #
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิTหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ #นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิTและความคุ้มกันเช่นว่านัน#
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
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๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง# ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ไม่เป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนด
๒.๑๕ ผู้เสนอราคาทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี #
(1) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วม
ค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค่ามาใช้
แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(2) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลทีเข้ า
ร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ ในกรณีที
กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับ
ผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
#
ผลงานก่อสร้ างของผู้
เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี
# # "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๖ ผู้เสนอราคา ทีเป็ นผู้ประกอบการทีจดทะเบียน ต้ องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน ซึงกรม
ทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรื อรับรองให้ ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยืนเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๑๗ ผู้เสนอราคา ต้ องมีโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทีเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้ ดี และต้ องมีเมล็ด
พันธุ์พืชทีจะซื #อครัง# นี # แต่ละชนิดไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนทีจัดซื #อ ในครัง# นี # และแนบหลักฐานแผนทีทีตัง#
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช พร้ อมภาพถ่าย โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ต้องไม่เกิน 1 จุด
๒.๑๘ ผู้เสนอราคาต้ องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา หรือเจ้ าหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย เข้ าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้ อมบันทึกภาพ หากผู้เสนอ
ราคาไม่สามารถนําตรวจเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ได้ ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร้ อม
มอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจให้ เจ้ าหน้ าทีทีตรวจปริมาณในวันทีทําการตรวจ หากไม่สามารถดําเนินการตรวจ
ปริมาณได้ ให้ ถือว่าผู้เสนอราคารายนันไม่
# ผ่านการพิจารณาการในการซื #อครัง# นี #
๓. หลักฐานการยื%นข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที% ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั# บรองสําเนาถูกต้ อง
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(ข) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั# บรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบคุ คล ให้ ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั # สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั# บรอง
สําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (ถ้ ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดที
#
ได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
# # เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที% ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
# #
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน#
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) ใบแจ้ งปริมาณงานและราคา (ตามเอกสารแนบท้ าย เอกสารประกวดราคา)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดที
#
ได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
# # เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี # โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ
# #น และจะ
ต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
# กฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้ อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครัง# เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู
ต้ อง ทังนี
# # ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตั
# วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัว
หนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
# #นซึงรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีอากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้ จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้
#
แล้ ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ พื #นทีในเขตรับผิดชอบ ของ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑
สุราษฎร์ ธานี
ได้ แก่ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี , นครศรี ธรรมราช , พังงา , ระนอง , ชุมพร , กระบี และภูเก็ต
# วนั เสนอราคาโดยภายใน
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตังแต่
กําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื #อขาย หรื อวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กรม ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี # กรมจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุทีเสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้ อมตัวอย่าง
กระสอบ โดยลงลายมือผู้ยืนข้ อเสนอพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กํากับในเอกสารด้ วย พร้ อมสรุปจํานวนเอกสารทีจัด
ส่งหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖(๒) เพือใช้ ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการ
พิจารณา ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนา
ทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ทังนี
# # กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึ #นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรื อไม่ใช้
แล้ ว กรมจะคืนให้ แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั#
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื #ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
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เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื Gอจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน ตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
G
นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
G
นผู้ยืนข้ อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้
ทิ Gงงาน เว้ นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนันมิ
G ใช่เป็ นผู้ริเริมให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี G
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้
G
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื Gอจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง อย่างใดดังต่อไปนี G จํานวน ๒๙๔,๑๕๐.๐๐ บาท (สอง
แสนเก้ าหมืนสีพนั หนึงร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสัง จ่าย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ ซึง เป็ นเช็คหรื อ
ดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนชํ
ั G าระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทียืนข้ อเสนอ หรือก่อนวันนันไม่
G เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ Gาประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
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๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ Gาประกันของบริ ษัทเงินทุนหรือบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ Gาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ Gา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีทีผ้ ยู ืนข้ อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสัง จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ Gา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กรมตรวจสอบความถูกต้ องในวันที. ....................... ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีทีผ้ ยู ืนข้ อเสนอทียืนข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคํ Gาประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชือผู้ยืนข้ อเสนอในหนังสือคํ Gาประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี G
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชือกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็ น
ผู้ยืนข้ อเสนอ
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชือผู้เข้ าร่วมค้ ารายทีสญ
ั ญา
ร่วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายืนข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
ทังนี
G G "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี G กรมจะคืนให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอหรื อผู้คํ Gาประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีก รมได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ยู ืนข้ อ
เสนอรายทีคดั เลือกไว้ ซงึ เสนอราคาตําสุดหรื อได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้ ตอ่ เมือได้ ทําสัญญาหรือ
ข้ อตกลง หรือผู้ยืนข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี Gย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิ#ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังG นี G กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๖.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืนข้ อ
เสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอรายนันG เว้ นแต่ ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตก
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ต่างไปจากเงือนไขทีกรมกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนันไม่
G มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็ก
น้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายนันG
๖.๔ กรมสงวนสิทธิ`ไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อ
ไปนี G
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันในบั
G ญชีรายชือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื Gอจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซื Gอเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื Gอจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื Gอจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรียบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายอืน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกรมมีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอชี Gแจงข้ อเท็จจริ งเพิมเติมได้ กรม มีสทิ ธิ
ทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๖ กรมทรงไว้ ซงึ สิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึง ราคาใด หรือราคาทีเสนอทังหมดก็
G
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื Gอในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื Gอเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
G G เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็ นเด็ดขาด ผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทังกรม
G
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ Gงงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ วา่ การยืนข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
กรม จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนันชี
G Gแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ ว่า ผู้ยืนข้ อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี Gแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ กรม มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยืนข้ อเสนอรายนันG ทังนี
G G ผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อ
เสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซือ* ขาย
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๗.๑ ในกรณีทีผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วนภาย
ใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีทําข้ อตกลงซื Gอกรมจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทีผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิง ของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรื อกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาซื Gอขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับกรมภาย
ใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่า
สิง ของทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง อย่างใดดังต่อ
ไปนี G
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสัง จ่าย ให้ แก่ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ ซึง เป็ นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนชํ
ั G าระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนันไม่
G เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ Gาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคํ Gาประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ Gาประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ Gาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ Gา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี Gจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี Gยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื Gอขายแล้ ว
หลักประกันนี Gจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี Gย ตามอัตราส่วนของพัสดุทีซื Gอซึง กรม ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิง ของซึง ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวง
G
แล้ วให้ แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมือผู้ขายได้ สง่ มอบสิง ของได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซื Gอขาย
หรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกรม ได้ ตรวจรับมอบสิงของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื Gอขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี G หรือข้ อตกลงซื Gอ
ขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิงของทียงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง ได้ ทําสัญญาซื Gอขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือ
ทําข้ อตกลงซื Gอเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซื Gอขายทีเกิดขึ Gนภายใน
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที กรม ได้ รับมอบสิงของ โดยต้ องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้
การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิ#ในการยืนข้ อเสนอและอืนๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื GอครังG นี G ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือกรมได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ วเท่านันG
การจัดซื GอครังG นี G จะมีการลงนามในสัญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือได้ ต่อเมือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ และได้ รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงบประมาณแล้ ว สําหรับกรณีทีไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพือการจัดหาในครังG ดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
๑๑.๒ เมือกรมได้ คดั เลือกผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซื Gอสิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง หรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้
G อง
นําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยืนข้ อเสนอซึง เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิช
ยนาวี ดังนี G
(๑) แจ้ งการสัง หรื อนําสิงของทีซื Gอขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
G วนั ทีผ้ ขู ายสัง หรือซื Gอของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของทีซื Gอขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรือเรื อทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนันโดยเรื
G
ออืน
ทีมิใช่เรื อไทย ซึง จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
G อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการส่ง
เสริ มการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึง กรมได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้ อตกลงซื Gอเป็ นหนังสือภายใน
เวลาทีกําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อเรียกร้ องจากผู้ออกหนังสือคํ Gาประกัน
การยืนข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
G จารณาให้ เป็ นผู้ทิ Gง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื Gอจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ`ทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซื Gอ
เป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี G มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นทีสดุ และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มีสทิ ธิ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิมเติม
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๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื อในกรณีตอ่ ไปนี ได้ โดยที!ผ้ ยู ื!นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่า
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที!จะใช้ ในการจัดซื อหรือที!ได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที!จะ
ทําการจัดซื อครัง นี ต่อไป
(๒) มีการกระทําที!เข้ าลักษณะผู้ยื!นข้ อเสนอที!ชนะการจัดซื อหรือที!ได้ รับการคัดเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื!นข้ อเสนอรายอื!น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื!นข้ อเสนอรายอื!น หรื อเจ้ าหน้ าที!ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื!นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื อครัง นี ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กรม หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื!นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที!กําหนดในกฎกระทรวง ซึง! ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื อ ผู้ยื!นข้ อเสนอที!ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ิตามหลัก
เกณฑ์ที!กฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื!นข้ อเสนอที!ได้ รับการคัดเลือก
ให้ เป็ นผู้ขายเพื!อนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี
  หากผู้ยื!นข้ อเสนอที!ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที!กําหนดจะถูกระงับการยื!นข้ อเสนอ
หรื อทําสัญญากับกรม ไว้ ชวั! คราว
กรมพัฒนาที!ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที!ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ตุลาคม ๒๕๖๑
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รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
ซื้อเมล็ดพันธุป์ อเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที่ ....... /2562 ลงวันที่ ............................
...................................
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์
ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea เพื่อใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 163 ตัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea ดังนี้
1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ 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
เมล็ดพันธุ์สุทธิ (% โดยกําหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามที่ระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักทั้งหมด
สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง เมล็ดพืชอื่นที่มิใช่พันธุ์ที่ระบุ รวมถึงดิน หิน กรวดทราย
และสิ่งอื่นๆ เช่น เศษใบ เศษกิ่ง รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิมและเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้ม
เมล็ดหลุดออกไปทั้งหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทัง้ หมด
ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร ดังนี้
ความชื้น = (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห้ง) x100
น้ําหนักสด
ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซึ่งเมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่สําคัญ
ต่างๆ ครบบริบูรณ์ อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่ปกติได้ ภายในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้นความงอกของ
เมล็ด)
2. การบรรจุถุง
2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม
2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุถุงในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส หรือโปร่งแสงสามารถป้องกัน
ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีที่สามารถรับน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ
2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี้

หมายเหตุ การทดสอบคุณภาพ
- การทดสอบ ปริมาณสิ่งเจือปน, ปริมาณเมล็ดพันธุ์สุทธิและความชื้นของเมล็ดพันธุ์ โดย นักวิชาการเกษตร
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
- การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยนักวิชาการเกษตร ของสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละแห่ง

ด้ านหน้ า
กรมพัฒนาที่ดิน

ตัวหนังสือและตรา
กรมฯ สีเขียว

ทรัพย์สิน
ราชการ

ห้ามซื้อขาย

ตัวหนังสื อสี แดง

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด
เมล็ดพันธุป์ อเทือง
น้ําหนัก 25 กิโลกรัม

ด้ านหลัง
เมล็ดพันธุ์สุทธิ 95 %
อัตราความงอก 85 %
สิ้นอายุปลูก วันที.่ ..........เดือน........................พ.ศ...............
ใช้สัญลักษณ์
กระโหลกไขว้

เมล็ดพันธุ์คลุกยาอันตราย
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์
มาลาไธออน (83%) จํานวน 0.1 ซีซ/ี เมล็ด 1 ก.ก.
แคปแทน (50%) จํานวน 0.5 ซีซ/ี เมล็ด 1 ก.ก.

ตัวหนังสื อสี แดง

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
ซื้อเมล็ดพันธุถ์ ั่วพร้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalla enslformls
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที.่ ......... /2562 ลงวันที่ .........................
..........................
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์
ถั่วพร้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalla enslformls เพื่อใช้ ในการปรับ ปรุงบํา รุงดิน จํา นวน 10 ตัน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalla enslformls ดังนี้
1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ 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 ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี ป้องกันกําจัดโรคและแมลง
1.3 คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
เมล็ดพันธุ์สุทธิ (% โดยกําหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามที่ระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักทั้งหมด
สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง เมล็ดพืชอื่นที่มิใช่พันธุ์ที่ระบุ รวมถึงดิน หิน กรวดทราย และ
สิ่งอื่นๆ เช่น เศษใบ เศษกิ่ง รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิมและเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ด
หลุดออกไปทั้งหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทั้งหมด
ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร ดังนี้
ความชื้น = (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห้ง) x100
น้ําหนักสด
ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซึ่งเมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่สําคัญ
ต่างๆ ครบบริบูรณ์ อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่ปกติได้ ภายในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้นความงอกของ
เมล็ด)
2. การบรรจุถุง
2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม
2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุถุงในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส หรือโปร่งแสงสามารถป้องกัน
ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีที่สามารถรับน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ
2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี้

หมายเหตุ การทดสอบคุณภาพ
- การทดสอบ ปริมาณสิ่งเจือปน, ปริมาณเมล็ดพันธุ์สุทธิและความชื้นของเมล็ดพันธุ์ โดย นักวิชาการ
เกษตร กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
- การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยนักวิชาการเกษตร ของสถานีพัฒนาทีด่ ินแต่ละแห่ง

ด้ านหน้ า
กรมพัฒนาที่ดิน

ตัวหนังสือและตรา
กรมฯ สีเขียว

ทรัพย์สิน
ราชการ

ห้ามซื้อขาย

ตัวหนังสื อสี แดง

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด
เมล็ดพันธุถ์ ั่วพร้า
น้ําหนัก 25 กิโลกรัม

ด้ านหลัง
เมล็ดพันธุ์สุทธิ 95 %
อัตราความงอก 85 %
สิ้นอายุปลูก วันที.่ ..........เดือน........................พ.ศ...............
ใช้สัญลักษณ์
กระโหลกไขว้

เมล็ดพันธุ์คลุกยาอันตราย
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์
มาลาไธออน (83%) จํานวน 0.1 ซีซ/ี เมล็ด 1 ก.ก.
แคปแทน (50%) จํานวน 0.5 ซีซ/ี เมล็ด 1 ก.ก.

ตัวหนังสื อสี แดง

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
ซื้อเมล็ดพันธุถ์ ั่วพุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna sinesis
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เลขที่ / 2562 ลงวันที.่ ................................
...................................
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์
ถั่วพุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna sinesis เพื่อใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 8 ตัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna sinesis ดังนี้
1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ 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
เมล็ดพันธุส์ ุทธิ (% โดยกําหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุพ์ ืชตามที่ระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักทั้งหมด
สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง เมล็ดพืชอื่นที่มิใช่พันธุ์ที่ระบุ รวมถึงดิน หิน กรวดทราย และ
สิ่งอื่นๆ เช่น เศษใบ เศษกิ่ง รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิมและเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ด
หลุดออกไปทั้งหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทั้งหมด
ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร ดังนี้
ความชื้น = (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห้ง) x100
น้ําหนักสด
ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซึง่ เมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่สําคัญ
ต่างๆ ครบบริบูรณ์ อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่ปกติได้ ภายในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้นความงอกของ
เมล็ด)
2.การบรรจุถุง
2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม
2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุถุงในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส หรือโปร่งแสงสามารถป้องกัน
ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีที่สามารถรับน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ
2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี้

หมายเหตุ การทดสอบคุณภาพ
- การทดสอบ ปริมาณสิ่งเจือปน, ปริมาณเมล็ดพันธุ์สุทธิและความชื้นของเมล็ดพันธุ์
โดย นักวิชาการเกษตร ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
- การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยนักวิชาการเกษตร ของสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละแห่ง

ด้ านหน้ า
กรมพัฒนาที่ดิน

ตัวหนังสือและตรา
กรมฯ สีเขียว

ทรัพย์สิน
ราชการ

ห้ามซือ้ ขาย

ตัวหนังสื อสี แดง

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด
เมล็ดพันธุถ์ ั่วพุ่ม
น้ําหนัก 25 กิโลกรัม

ด้ านหลัง
เมล็ดพันธุ์สุทธิ 95 %
อัตราความงอก 80 %
สิ้นอายุปลูก วันที.่ ..........เดือน........................พ.ศ...............
ใช้สัญลักษณ์
กระโหลกไขว้

เมล็ดพันธุ์คลุกยาอันตราย
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์
มาลาไธออน (83%) จํานวน 0.1 ซีซ/ี เมล็ด 1 ก.ก.
แคปแทน (50%) จํานวน 0.5 ซีซ/ี เมล็ด 1 ก.ก.

ตัวหนังสื อสี แดง

ร่าง ขอบเขตของงาน การประกวดราคา
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 3 รายการ จํานวน 181 ตัน
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี
..................
1. ความเป็นมา
จากการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพื้นที่ทําการเกษตรประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
ดินที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ํามัน ยางพารา พืชไร่ และไม้ผลชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากว่า
1.5% มีถึง 98.7 ล้านไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้เหมาะสมประกอบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชและการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน คือ การใช้พืชปุ๋ยสด ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นพืชตระกูลถั่ว โดยการปลูกและไถกลบ ก่อนการปลูกพืชหลัก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุทําให้การดูดซับ
อาหารของพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเพิ่มผลผลิตพืชต่างๆ ด้วยการปรับปรุงบํารุง
ดินด้วยปุ๋ยพืชสด ซึ่งจะทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของผลผลิต
ที่เคยได้รับ
2.2 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดินให้มากขึ้น
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงาน
ขอรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องเป็นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 11 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.9 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามที่ กวพ.กําหนด
/3.11 เสนอราคา...

-23.11 ผูเ้ สนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม"กิจการร่วมค้า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค่ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.12 ผู้เสนอราคาต้องมีโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมมีอากาศถ่ายเทได้ดี และต้องมีเมล็ดพันธุ์พืช
ที่จะซื้อครั้งนี้ แต่ละชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนที่จัดซื้อ ในครั้งนี้ และแนบหลักฐานแผนที่ที่ตั้งโรงเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืช พร้อมภาพถ่าย โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ต้องไม่เกิน 1 จุด
3.13 ผู้เสนอราคาต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบ ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมบันทึกภาพ หากผู้เสนอราคา
ไม่สามารถนําตรวจเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ได้ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบ
หลักฐานหนังสือมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจปริมาณในวันที่ทําการตรวจ หากไม่สามารถดําเนินการตรวจ
ปริมาณได้ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านการพิจารณาการในการซื้อครั้งนี้
3.14 ผู้เสนอราคา ที่เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมทะเบียน
การค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.15 ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิดที่จัดซื้อครั้งนี้ จํานวนอย่างละ 2 กก. มาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
3.16 ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชมาให้ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
3.17 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.18 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.19 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/4. รายละเอียด...

-34. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และจํานวนที่จัดซื้อ ดังนี้
4.1 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 181 ตัน
1. ปอเทือง
จํานวน 163 ตัน
2. ถั่วพร้า
จํานวน 10 ตัน
3. ถั่วพุ่ม
จํานวน 8 ตัน
4.2 รายละเอียดคุณลักษณะ ตามเอกสารแนบท้าย
4.3 การตรวจสอบคุณภาพ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเมล็ดพันธุ์
- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ต้องสุ่มตัวอย่า งเมล็ด พันธุ์พืชของแต่ละชนิด จํา นวนตามหลั
นวน
ก
วิชาการ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนําไปทดสอบคุณภาพ ณ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน หรือสถานีพัฒนา
ที่ดินในสังกัด สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย
6. ระยะเวลาส่งมอบของ
ส่งมอบภายใน 60 วัน พื้นที่ 7 จังหวัด ดังนี้
1. พื้นทีจัจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี
ปอเทือง 25 ตัน
2. พื้นที่จังหวัดระนอง
ปอเทือง
9 ตัน ถั่วพร้า 7 ตัน
3. พื้นที่จังหวัดพังงา
ปอเทือง 36 ตัน
ถั่วพร้า 3 ตัน
4. พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปอเทือง 40 ตัน ถั่วพุ่ม 8 ตัน
5. พื้นที่จังหวัดชุมพร
ปอเทือง 25 ตัน
6. พื้นที่จังหวัดกระบี่
ปอเทือง 25 ตัน
7. พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปอเทือง
3 ตัน
7. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการเสนอราคา
- วงเงินในการจัดหาซื
หา ้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นเงินรวมจํานวน 5,883
83,000.- บาท (ห้าล้าน
แปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน))
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและขอส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต11
เขต ถนนธราธิบดี 7 ตําบลท่าข้าม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0- 7731 - 2257 , 0 - 7731 - 1110 โทรสาร
0-7731-2732 เว็บไซต์ http://r11.ldd.go.th
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว ขอให้แสดงความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น
(ลงนาม
นาม)...................................................ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
(นายสุรินทร์ ไวยเจริญ)
(ลงนาม
นาม)....................................................กรรมการ
(นางสาวสมใจ เส้งเซ่ง)
(ลงนาม
นาม)......................................................กรรมการ
(นายสุทัศน์ นันตสินธุ)์
(ลงนาม
นาม)......................................................กรรมการและเลขานุ
และเลขานุการ
(นางสาวอรวรรณ ทิพย์บรรพต)

ราย
ที่
1

๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งบประมาณปี 2562
สถานที่ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 25 ตัน รวม 12 ราย
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
รวมจํานวน
หมายเลข
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
(ตัน)
โทรศัพท์
นายมนบ จินดารักษ์
084 716 1821
4
4
จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน
บ.สะพานกฐิน ม.4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์
นายวิเชียร เหมทานนท์
081 893 3763
2
2
116 ม.2 อ.อิปัน อ.พระแสง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
081 416 5522
2
2
บ.ทุ่งตาหนอน ม.13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม
นายบุญส้อง พรหมราช
080 718 3282
4
4
12/3 ม.4 ต.กรูด อ.พุนพิน
นายธีระพงษ์ กลิ่นสุข
081 396 3685
1
1
51 ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี
นายอุทัย จุเส้ง
081 396 3685
1
1
84 ม.5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ
นายถาวร สุขกิจ
087 280 4474
2
2
44 ม.4 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร
นายฉลาด จักรา
081 089 3625
2
2
2 ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม
นายสุรินทร์ ธรรมบํารุง
083 876 8300
1
1
ม.1 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง
นางเสาวณี ทับทอง
086 266 0886
1
1
ม.2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง
นายสมชาติ ปานนาคินทร์
084 447 7456
1
1
ม.14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
081 082 4083
4
4
12 ม.8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์
หมายเหตุ จุดลงสถานี ฯ
เป็นของนายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง
จํานวน 1 ตัน
รวมทั้งสิ้น
25
25

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นายทวีศักดิ์ หนูรักษ์
081 787 7562
นายวีระยุทธ์ สุทธิรักษ์
081 416 5522
"
นายวิษณุ พิมบํารุง
084 441 7455
นายนพพล ถมทอง
081 396 3685
"
น.ส.พรภิมล จันทร์อ่อน
090-2396235
"
นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง
081 537 7825
"
"
นายวสันต์ เกลี้ยงแดง
081 082 4083

สถานที่ส่งมอบ วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด)
ปีงบประมาณ 2562
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จํานวน 16 ตัน รวม 6 ราย
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวมจํานวน
ราย
หมายเลข
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
(ตัน)
ที่
โทรศัพท์
1 นายลับ จูสวย
087-1703934
1
1.50
2.50
139/2 ม.5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นางสาววิลาวัลย์ สงค์คง
081-9386726

2

นายบุญจริง พรหมนุช
ม.1 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง

082-8007057

1

1.50

-

2.50

นางสาววิลาวัลย์ สงค์คง
081-9386726

๓

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
90 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

081-5413200

2.5

1.50

-

4

นางพรทิพย์ สวนชํานิ
081-5413200

4

นายศิวรักษ์ ศรีเกตุ
23/2 ม.2 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

063-7507561

3

1

-

4

นางพัชนี กุลกระโทก
087-2752974

5

นายเถวียน ขนาบแก้ว
32/2 ม.3 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง

085-7958023

-

1.50

-

1.50

นางสาวบุญญา จินดาวงศ์
081-5991531

6

นายอภิชา ทองสุย
15/3 ม.2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

089-9098310

1.5

-

-

1.50

นางสาวบุญญา จินดาวงศ์
081-5991531

9

7

-

16

รวมทั้งสิ้น

สถานที่ส่งมอบ วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด)
ปีงบประมาณ 2562
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา จํานวน 39 ตัน รวม 9 ราย
รายที่

ผู้รับมอบ/สถานที่ส่งมอบ

1 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 นายสุนันท์ ทองอนันต์
ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 นายวีระศักดิ์ สินสัจธรรม
ม.5 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
4 นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
86 ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
5 นายคเน วิถี
ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
6 นายจตุพงศ์ เกตุรักษ์
45/4 ม.4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา
7 นายสมผล พรผล
ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
8 นายเอกพล แก้วสะอาด
19/1 ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
9 นายสนั่น ปัญญาดี
ม.7 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
รวมทั้งสิ้น

หมายเลข
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวมจํานวน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม (ตัน)
089-9768753
6
0.5
6.5 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
089-9768753
081-2702905
5
0.5
5.5 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
089-9768753
089-8721406
5
0.5
5.5 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
089-9768753
081 0993269
8
1.5
9.5 นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
080-6991202

2

-

-

2

3

-

-

3

2

-

-

2

089-5920762

3

-

-

3

086-2812700

2

-

-

2

36

3

-

39

062-9499448
093-7727190

นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
นายปฏิเวธ ทุ่ยอ้น
082-2756344
นางสาวอังคารมาศ ลีนนิ
081 0993269
นายปฏิเวธ ทุ่ยอ้น
082-2756344
นางสาวอังคารมาศ ลีนนิ
081 0993269

สถานที่ส่งมอบ วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด)
ปีงบประมาณ 2562
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช รวม 48 ตัน จํานวน 1 ราย
หมายเลข
ราย
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
รวมจํานวน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ส่งมอบ
โทรศัพท์
ที่
ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
(ตัน)
โทรศัพท์มือถือ
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 075-378609 40
8
48 นางสุวิมล บุญชูช่วย
หมู่ที่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
086-283-9056
จ.นครศรีธรรมราช

รวม

40

-

8

48

ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน
สถานที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในเขตพื้นที่ จังหวัดชุมพร
จํานวน 25 ตัน รวม 1 ราย
หมายเลข
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวมจํานวน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รายที่
ผู้รับมอบ/สถานที่ส่งมอบ
โทรศัพท์
ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
(ตัน)
หมายเลขโทรศัพท์
1 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
077-653087 25
25 นางศิวิมล บัวชุม 081-2713481
318 ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

รวมทั้งสิ้น

25

-

-

25

งบประมาณปี 2562
สถานที่ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในเขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่
จํานวน 25 ตัน รวม 1 ราย
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวมจํานวน
ราย
หมายเลข
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
(ตัน)
ที่
โทรศัพท์
1 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
075-680337
25
25
107 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

รวมทั้งสิ้น

25

-

-

25

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
โทร : 089-6583993

งบประมาณปี 2562
สถานที่ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 3 ตัน รวม 1 ราย
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
รวมจํานวน
ราย
หมายเลข
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ปอเทื
อ
ง
ถั
ว
่
พร้
า
ถั
ว
่
พุ
ม
่
(ตั
น
)
ที่
โทรศัพท์
1 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
087-1753381
3
3
นางสาวจิดาภา โอบอ้อม
237 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
087-1753381

รวมทั้งสิ้น

3

-

-

3

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
โครงการ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
รวม 3 รายการ พร้อมขนส่ง จํานวน 181 ตัน
ดําเนินการ โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี
ลําดับ
รายการ
ที่
1 เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง
2 เมล็ดพันธุ์ ถั่วพร้า
3 เมล็ดพันธุ์ ถั่วพุม่

จํานวน/
ตัน
163
10
8

ราคา/
ตัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)

เป็นเงิน
บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น

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

กําหนด
ส่งมอบ

