
( สาํเนา )
ประกาศกรมพัฒนาที�ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื 'อจัดหาเมล็ดพันธ์ุพชืปุ๋ ยสดตามนโยบาย รวมจาํนวน ๑๘๑ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื $อ
จดัหาเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสดตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ตนั ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื $อในการประกวดราคาครั $งนี $ เป็นเงินทั $งสิ $น ๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปด
หมื�นสามพนับาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี $ 

จดัหาเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสด
ตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ ตนั 
(๑๐.๑๕.๒๑.๐๐ )

จํานวน ๑ งาน

1. เมลด็พนัธุ์ปอเทือง จํานวน  163  ตนั
                 2. เมลด็พนัธุ์ถั�วพร้า จํานวน    10  ตนั
                 3. เมลด็พนัธุ์ถั�วพุม่ จํานวน      8  ตนั

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

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

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. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดทุี�ประกวดราคาซื $อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ โดย 
สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั $งนี $

๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิVหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ $นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ
เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิVความคุ้มกนัเช่นวา่นั $น
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๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๑๑.ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด

๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่าย
เงินแตล่ะครั $งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๔. ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบติั ดงันี $
                        (1) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบ
ถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"  
สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมคา่มาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                      (2) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�เข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที�กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบ
หลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐและแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั $นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกั
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้

ทั $งนี $ "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็น
นิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๕.  ผู้ เสนอราคา ที�เป็นผู้ประกอบการที�จดทะเบียนต้องแสดงหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ�งกรมทะเบียน
การค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน  1  ปี นบัจนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื $อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั $งแตว่นัที� ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๑ ถึง
วนัที� ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้
ภายหลงัจากชําระเงินเป็นที�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
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สําเนาถกูต้อง

อมัพิกา พวงแก้ว
(นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว)

นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ
ประกาศขึ $นเวบ็วนัที� ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� E ๓/๒๕๖๒

ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๑

ถวิล มั�งนุ้ย

(นายถวิล มั�งนุ้ย)

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

ปฏิบตัิราชการแทน อธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ

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

เลขที%  E ๓/๒๕๖๒
การซื �อจัดหาเมล็ดพันธ์ุพชืปุ๋ ยสดตามนโยบาย รวมจาํนวน ๑๘๑ตัน

ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที%ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
ลงวันที% ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี #เรียกวา่ "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี # 

จดัหาเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด
ตามนโยบาย รวมจํานวน ๑๘๑ ตนั 
(๑๐.๑๕.๒๑.๐๐ )

จํานวน ๑ งาน

1. เมลด็พนัธุ์ปอเทือง จํานวน  163  ตนั
                 2. เมลด็พนัธุ์ถั�วพร้า จํานวน    10  ตนั
                 3. เมลด็พนัธุ์ถั�วพุ่ม จํานวน      8  ตนั

ราคากลางในการประกวดราคาครั #งนี # เป็นเงิน จํานวน ๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปด
หมื�นสามพนับาทถ้วน)

พสัดทีุ�จะซื #อนี #ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที�จะใช้
งานได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี # โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี #

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

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒
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๑.๗ ร่างขอบเขตของงาน(TOR)
๑.๘ สถานที�สง่มอบ จ.สรุาษฎร์ธานี
๑.๙ สถานที�สง่มอบ จ.ระนอง
๑.๑๐ สถานที�สง่มอบ จ.พงังา
๑.๑๑ สถานที�สง่มอบ จ.นครศรีธรรมราช
๑.๑๒ สถานที�สง่มอบ จ.ชมุพร
๑.๑๓ สถานที�สง่มอบ จ.กระบี�
๑.๑๔ สถานที�สง่มอบ จ.ภเูก็ต
๑.๑๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื%นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชุื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ #งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ #งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิติบคุคลที�ผู้ ทิ #งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั #นด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื #อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั #งนี #

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิTหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ #นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิTและความคุ้มกนัเช่นวา่นั #น

๒.๑๐ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด
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๒.๑๒ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้น
แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั #งซึ�งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ไมเ่ป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักําหนด

๒.๑๕ ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี #
                               (1) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วม
ค้า" สว่นคณุสมบติัด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมคา่มาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�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

๒.๑๖ ผู้ เสนอราคา ที�เป็นผู้ประกอบการที�จดทะเบียน ต้องแสดงหลกัฐานการจดทะเบียน ซึ�งกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื�นเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์

๒.๑๗ ผู้ เสนอราคา ต้องมีโรงเก็บเมล็ดพนัธุ์พืชที�เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้ดี และต้องมีเมลด็
พนัธุ์พืชที�จะซื #อครั #งนี # แตล่ะชนิดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50  ของจํานวนที�จดัซื #อ ในครั #งนี # และแนบหลกัฐานแผนที�ที�ตั #ง
โรงเก็บเมลด็พนัธุ์พืช พร้อมภาพถ่าย โรงเก็บเมลด็พนัธุ์ต้องไม่เกิน 1 จดุ

๒.๑๘ 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 ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
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                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั #น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั #งรับรอง
สาํเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ 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
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั #งนี #
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั #น
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 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)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)
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๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี # โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั #งสิ #น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั #งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั #งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทั #งนี # ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั #งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั #งสิ #นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และค่า
ใช้จา่ยอื�นๆ ทั #งปวงไว้แล้ว จนกระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ พื #นที�ในเขตรับผิดชอบ ของ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ 
สรุาษฎร์ธานี
ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช , พงังา , ระนอง , ชมุพร , กระบี� และภเูก็ต

ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั ตั #งแตว่นัเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซื #อขาย หรือวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กรม ให้สง่มอบพสัดุ

๔.๔ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ เมลด็
พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อประกอบการพิจารณา 
หลกัฐานดงักลา่วนี # กรมจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้อมตวัอย่าง
กระสอบ โดยลงลายมือผู้ ยื�นข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที�จดั
สง่หรือนํามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื�อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณา ในวนัที� ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 
๑๑ สรุาษฎร์ธานี

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

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั #งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื #ออิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจดัซื Gอจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราย
อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั Gนออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที�
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั Gนออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้
ทิ Gงงาน เว้นแต ่กรม จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั Gนมิใช่เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี G
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทั Gงปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื Gอจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี G จํานวน ๒๙๔,๑๕๐.๐๐ บาท (สอง
แสนเก้าหมื�นสี�พนัหนึ�งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจ่าย สํานักงานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ซึ�งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั Gนชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั Gนไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

๕.๒ หนงัสือคํ Gาประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
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๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนงัสือคํ Gาประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ Gาประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ Gา
ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํ Gา
ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้กรมตรวจสอบความถกูต้องในวนัที�๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวา่ง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ Gาประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบชืุ�อผู้ ยื�นข้อเสนอในหนงัสือคํ Gาประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี G
                          (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่ให้ระบชืุ�อกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น
ผู้ ยื�นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�นข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

ทั Gงนี G "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี G กรมจะคืนให้ผู้ ยื�นข้อเสนอหรือผู้ คํ Gาประกนัภายใน ๑๕ วนั 
นบัถดัจากวนัที�กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยื�นข้อ
เสนอรายที�คดัเลือกไว้ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมื�อได้ทําสญัญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ ยื�นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี Gย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ#ในการพจิารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั Gงนี G กรมจะพิจารณา
ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ
กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา

รวม
๖.๓ หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ

เสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั Gน เว้นแต ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
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ตา่งไปจากเงื�อนไขที�กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญั
และความแตกตา่งนั Gนไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั Gน

๖.๔ กรมสงวนสทิธิaไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมม่ีการผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อ
ไปนี G
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั Gนในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื Gอจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื Gอเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซื Gอจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื Gอจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น

๖.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี Gแจงข้อเท็จจริงเพิ�มเติมได้ กรม มีสทิธิ
ที�จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั Gงหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื Gอในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัซื Gอเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั Gงนี G เพื�อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั Gงกรม จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ Gงงาน ไม่วา่จะ
เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่การยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต 
เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กรม จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั Gนชี Gแจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่า ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี Gแจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กรม มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ
ราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั Gน ทั Gงนี G ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสญัญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อ
เสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

๗.     การทาํสัญญาซื *อขาย
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๗.๑ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วนภาย
ใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื Gอกรมจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการทําสญัญาตามแบบ
สญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัทําการ หรือกรมเหน็วา่ไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื Gอขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักรมภาย
ใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ�งของที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่
ไปนี G
                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซ็นสั�งจา่ย ให้แก่ สํานักงานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ซึ�งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั Gนชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั Gนไมเ่กิน ๓ วนัทําการ
                          (๓)     หนงัสือคํ Gาประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ Gาประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนงัสือคํ Gาประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ Gาประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ Gา
ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

หลกัประกนันี Gจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี Gยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื Gอขายแล้ว

หลกัประกนันี Gจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี Gย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุ�ซื Gอซึ�งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว
๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

กรม จะจ่ายคา่สิ�งของซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�นๆ และคา่ใช้จา่ยทั Gงปวง
แล้วให้แก่ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื�อผู้ขายได้สง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื Gอขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ�งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซื Gอขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี G หรือข้อตกลงซื Gอ

ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ�งของที�ยงัไม่ได้รับมอบตอ่วนั
๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําสญัญาซื Gอขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซื Gอเป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื Gอขายที�เกิดขึ Gนภายใน
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ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๓ เดือน นบัถดัจากวนัที� กรม ได้รับมอบสิ�งของ โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ#ในการยื�นข้อเสนอและอื�นๆ
๑๑.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื Gอครั Gงนี G ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๒
การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกรมได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นั Gน
การจดัซื Gอครั Gงนี G จะมีการลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือได้ต่อเมื�อพระราช

บญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบงัคบัใช้ และได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานกังบประมาณแล้ว สําหรับกรณีที�ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
เพื�อการจดัหาในครั Gงดงักลา่ว สว่นราชการสามารถยกเลิกการจดัหาได้

๑๑.๒ เมื�อกรมได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื Gอสิ�งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั Gนต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิช
ยนาวี ดงันี G
                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื Gอขายดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตั Gงแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื Gอของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื Gอขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั Gนโดยเรืออื�น
ที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั Gนก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น
                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่
เสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกรมได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงซื Gอเป็นหนงัสือภายใน
เวลาที�กําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ Gาประกนั
การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั Gงจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ Gง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื Gอจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิaที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซื Gอ
เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเหน็ของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

๑๑.๕ ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี G มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมม่ีสทิธิ
เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเติม 
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๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลกิการจดัซื �อในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที!ผู้ ยื!นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้ 
                                   (๑)    กรมไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที!จะใช้ในการจดัซื �อหรือที!ได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอที!จะ
ทําการจดัซื �อครั �งนี �ตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําที!เข้าลกัษณะผู้ ยื!นข้อเสนอที!ชนะการจดัซื �อหรือที!ได้รับการคดัเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื!นข้อเสนอรายอื!น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ ยื!นข้อเสนอรายอื!น หรือเจ้าหน้าที!ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื!นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัซื �อครั �งนี �ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื!นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที!กําหนดในกฎกระทรวง ซึ!งออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการซื �อ ผู้ ยื!นข้อเสนอที!ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัิตามหลกั
เกณฑ์ที!กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื!นข้อเสนอที!ได้รับการคดัเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื!อนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ

ทั �งนี � หากผู้ ยื!นข้อเสนอที!ได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ที!กําหนดจะถกูระงบัการยื!นข้อเสนอ
หรือทําสญัญากบักรม ไว้ชั!วคราว

กรมพฒันาที!ดิน โดย สํานกังานพฒันาที!ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๑
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รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
ซื้อเมล็ดพันธุป์อเทือง  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crotalaria jucea 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 
เลขท่ี ....... /2562 ลงวันท่ี ............................ 

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

ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์
ปอเทือง  ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 163 ตัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 1. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea  ดังนี ้

1.1  ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี ้  
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 ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามท่ีระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนกัท้ังหมด 

 สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก)  หมายถึง เมล็ดพืชอ่ืนท่ีมิใช่พันธุ์ท่ีระบุ รวมถึงดิน หิน กรวดทราย 
และสิ่งอ่ืนๆ เช่น เศษใบ เศษก่ิง รวมท้ังเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิมและเมล็ดซึ่งเปลือกหุ้ม
เมล็ดหลดุออกไปท้ังหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักท้ังหมด 

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

ต่างๆ ครบบริบูรณ์ อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชท่ีปกติได้ ภายในสภาพแวดล้อม 
ท่ีเหมาะสม จากเมล็ดท้ังหมด  100  เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ์ท่ีมีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้นความงอกของ
เมล็ด) 
 2. การบรรจถุุง 
       2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ  25  กิโลกรัม 
                2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุถุงในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส  หรือโปร่งแสงสามารถป้องกัน
ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีท่ีสามารถรับน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์ท่ีบรรจ ุ
                2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี ้

 
หมายเหต ุ  การทดสอบคุณภาพ 
-  การทดสอบ ปริมาณสิ่งเจือปน, ปริมาณเมล็ดพันธุ์สุทธิและความชื้นของเมล็ดพันธุ์ โดย นักวิชาการเกษตร 

กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
- การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์  โดยนักวิชาการเกษตร ของสถานีพัฒนาท่ีดินแต่ละแห่ง 

 
            



ด้านหลงั 

 

 
 
 

            
 

 
                                                                                                                                         
 
ตัวหนังสือและตรา  
กรมฯ สีเขียว                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
         
 
 
 
 
 
 
ใช้สัญลักษณ ์
กระโหลกไขว้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า 

                           กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

 

  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. 

ตวัหนงัสือสีแดง 

ตัวหนังสือสีแดง 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ซื้อเมล็ดพันธุถ่ั์วพร้า  ชื่อวิทยาศาสตร์  Canavalla enslformls 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 
เลขท่ี.......... /2562 ลงวันท่ี ......................... 

.......................... 
 
 ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์
ถั่วพร้า  ชื่อวิทยาศาสตร์  Canavalla enslformls  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 10 ตัน โดยมี
รายละเอียดดังตอ่ไปนี ้
 1. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ถ่ัวพร้า ชื่อวิทยาศาสตร์  Canavalla enslformls  ดังนี ้
                1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี ้

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 ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามท่ีระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักท้ังหมด 

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

ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร ดังนี ้
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 ปิดผนึกอย่างดีท่ีสามารถรับน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์ท่ีบรรจุ            
                2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี ้

 
 หมายเหต ุ  การทดสอบคุณภาพ 
  -  การทดสอบ ปริมาณสิ่งเจือปน, ปริมาณเมล็ดพันธุ์สุทธิและความชื้นของเมล็ดพันธุ์ โดย นักวิชาการ
เกษตร กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
  -  การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยนักวิชาการเกษตร ของสถานีพัฒนาท่ีดินแต่ละแห่ง 
 



 
                                           

            
 

 
                                                                                                                                         
ตัวหนังสือและตรา  
กรมฯ สีเขียว                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้สัญลักษณ ์
กระโหลกไขว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า 

                           กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

 

  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. 

ด้านหลงั 

ตัวหนังสือสีแดง 

ตัวหนังสือสีแดง 

 



รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
ซื้อเมล็ดพันธุถ่ั์วพุ่ม  ชื่อวิทยาศาสตร์  Vigna sinesis 
   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 
เลขท่ี      / 2562  ลงวันท่ี................................. 

................................... 
 
ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์

ถั่วพุ่ม  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna sinesis  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 8 ตัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 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 ปริมาณเมล็ดพันธุพื์ชตามท่ีระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักท้ังหมด 

สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก)  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 จํานวนเมล็ดซึง่เม่ือเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนท่ีมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ

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 ปิดผนึกอย่างดีท่ีสามารถรับน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์ท่ีบรรจ ุ
               2.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี ้

 
หมายเหต ุ  การทดสอบคุณภาพ 
- การทดสอบ ปริมาณสิ่งเจือปน, ปริมาณเมล็ดพันธุ์สุทธิและความชื้นของเมล็ดพันธุ์     
   โดย นักวิชาการเกษตร ส่วนวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
- การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์  โดยนักวิชาการเกษตร ของสถานีพัฒนาท่ีดินแต่ละแห่ง 

 
 
 
 



ด้านหน้า 

 

ด้านหลงั 

 

                                   
 

                                          
            
 

 
                                                                                                                                         
ตัวหนังสือและตรา  
กรมฯ สีเขียว                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้สัญลักษณ ์
กระโหลกไขว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           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. 

ตวัหนงัสือสีแดง 

ตวัหนงัสือสีแดง 



 
ร่าง ขอบเขตของงาน การประกวดราคา 

ซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวม 3 รายการ จํานวน  181 ตัน 
ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

.................. 
1. ความเป็นมา  

  จากการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดิน   พบว่าพ้ืนท่ีทําการเกษตรประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
ดินท่ีใช้ในการปลูกปาล์มน้ํามัน ยางพารา พืชไร่  และไม้ผลชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นดินท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากว่า 
1.5% มีถึง 98.7 ล้านไร่ โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการใช้ท่ีดินเพ่ือทําการเพาะปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้
เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้เหมาะสมประกอบกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่ถูกต้อง ตามหลักการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปรับปรุงบํารุงดิน  เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชและการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน คือ การใช้พืชปุ๋ยสด  ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นพืชตระกูลถ่ัว โดยการปลูกและไถกลบ ก่อนการปลูกพืชหลัก  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุทําให้การดูดซับ
อาหารของพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจากการใช้ประโยชนท่ี์ดิน  และเพ่ิมผลผลิตพืชต่างๆ ด้วยการปรับปรุงบํารุง
ดินด้วยปุ๋ยพืชสด ซึ่งจะทําใหด้ินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน และผลผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของผลผลิต
ท่ีเคยได้รับ 

2.2 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดินให้มากข้ึน 
        3. ผู้มีสิทธเิสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามท่ี
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชือ่ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงาน ของหน่วยงาน
ขอรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องเป็นผูมี้อาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 3.8 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอให้แก่  สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 11 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
 3.9 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 

/3.11 เสนอราคา... 
 
 



 
-2- 
 

 3.11 ผูเ้สนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
      (1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม"กิจการร่วมค้า"  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค่ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได ้

      (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี   
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได ้

ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

  3.12  ผู้เสนอราคาต้องมีโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมมีอากาศถ่ายเทได้ดี และต้องมีเมล็ดพันธุ์พืช 
ท่ีจะซื้อครั้งนี้ แต่ละชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจํานวนท่ีจัดซื้อ ในครั้งนี้ และแนบหลักฐานแผนท่ีท่ีตั้งโรงเก็บ                
เมล็ดพันธุ์พืช พร้อมภาพถ่าย โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ต้องไม่เกิน 1 จุด 
            3.13  ผู้เสนอราคาต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบ  ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมบันทึกภาพ   หากผู้เสนอราคา       
ไม่สามารถนําตรวจเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด   ได้ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจนําตรวจแทน  พร้อมมอบ
หลักฐานหนังสือมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีท่ีตรวจปริมาณในวันท่ีทําการตรวจ   หากไม่สามารถดําเนินการตรวจ  
ปริมาณได ้ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านการพิจารณาการในการซื้อครั้งนี ้      
 3.14 ผู้เสนอราคา ท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมทะเบียน
การค้า  กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน  1  ปี  นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 3.15  ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิดท่ีจัดซื้อครั้งนี้ จํานวนอย่างละ  2 กก. มาให้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
  3.16  ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชมาให้ คณะกรรมการพิจารณา   
ผลการประกวดราคา  ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
  3.17 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 3.18 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement :e-GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   3.19  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

       

 

 /4. รายละเอียด... 

 



        4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
      4.1 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
    1. ปอเทือง   
            2. ถ่ัวพร้า           
   3. ถ่ัวพุ่ม           
      4.2 รายละเอียดคุณลักษณะ ตามเอกสารแนบท้าย
     4.3 การตรวจสอบคุณภาพ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเมล็ดพันธุ์  
                   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชของแต่ละชนิด จํานวน
วิชาการ ของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไปทดสอบคุณภาพ ณ กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน หรือสถานีพัฒนา
ท่ีดินในสังกัด สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
    5. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไม่เกิน 60 วัน  นับ
        6. ระยะเวลาส่งมอบของ 
  ส่งมอบภายใน 60 
    1. พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง
           3. พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
  4. พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช
  5. พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร
  6. พ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่
    7. พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต

   7. วงเงินในการจัดหาและเง่ือนไขการเสนอราคา
   - วงเงินในการจัดหา
แปดแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

8. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและขอส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

 สถานท่ีติดต่อ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต
อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
0-7731-2732  เว็บไซต์ http://r11.ldd.go.th

 หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเก่ียวกับงานดังกล่าว ขอให้แสดงความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
 
       (ลงนาม
              

       (ลงนาม
      

      (ลงนาม
      

      (ลงนาม
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และจํานวนท่ีจัดซ้ือ  ดังนี้
   รวม   181   ตัน 
 จํานวน  163  ตัน 
 จํานวน    10  ตัน 
 จํานวน      8  ตัน 

รายละเอียดคุณลักษณะ ตามเอกสารแนบท้าย 
การตรวจสอบคุณภาพ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเมล็ดพันธุ์  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชของแต่ละชนิด จํานวน

ของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไปทดสอบคุณภาพ ณ กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน หรือสถานีพัฒนา
ท่ีดินในสังกัด สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11    

นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย  

60 วัน พ้ืนท่ี 7 จังหวัด ดังนี ้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี       ปอเทือง     25  ตัน 

พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง          ปอเทือง       9  ตัน       ถ่ัวพร้า  7
พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา             ปอเทือง      36 ตัน       ถ่ัวพร้า  3
พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช    ปอเทือง      40  ตัน ถ่ัวพุ่ม   8
พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร            ปอเทือง      25  ตัน 
พ้ืนท่ีจังหวัดกระบี ่            ปอเทือง      25  ตัน 
พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต           ปอเทือง        3  ตัน 

ในการจัดหาและเง่ือนไขการเสนอราคา 
วงเงินในการจัดหาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นเงินรวมจํานวน 5,883

)  
สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและขอส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต11  ถนนธราธิบดี
  84130 โทรศัพท์ 0- 7731 - 2257 , 0 - 7731 

http://r11.ldd.go.th  

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเก่ียวกับงานดังกล่าว ขอให้แสดงความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยู่ข้างต้น

นาม)...................................................ประธานกรรมการ
        (นายสุรินทร์  ไวยเจริญ)     

นาม)....................................................กรรมการ 
       (นางสาวสมใจ  เสง้เซง่)        

นาม)......................................................กรรมการ 
       (นายสุทัศน์  นันตสินธุ)์         

นาม)......................................................กรรมการและเลขานุการ
      (นางสาวอรวรรณ  ทิพย์บรรพต)   

ดังนี ้

การตรวจสอบคุณภาพ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเมล็ดพันธุ์   
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชของแต่ละชนิด จํานวนตามหลัก

ของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไปทดสอบคุณภาพ ณ กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน หรือสถานีพัฒนา

7   ตัน                                                       
3   ตัน  
8   ตัน                                                       

83,000.- บาท (ห้าล้าน

สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและขอส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

ถนนธราธิบดี 7 ตําบลท่าข้าม  
7731 - 1110 โทรสาร 

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเก่ียวกับงานดังกล่าว ขอให้แสดงความคิดเห็นเป็น
ตามรายละเอียดท่ีอยู่ข้างต้น 

ประธานกรรมการ 

และเลขานุการ 



ราย หมายเลข รวมจํานวน

ที่ โทรศัพท์ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม (ตัน)

1 นายมนบ  จินดารักษ์  084 716 1821 4  - - 4 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ์

จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน  081 787 7562

บ.สะพานกฐิน ม.4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์

๒ นายวิเชียร  เหมทานนท์  081 893 3763 2  - - 2 นายวีระยุทธ์  สุทธิรักษ์

116 ม.2 อ.อิปัน อ.พระแสง  081 416 5522

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ 081 416 5522 2  - - 2 "

บ.ทุ่งตาหนอน ม.13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม

4 นายบุญส้อง  พรหมราช  080 718 3282 4  - - 4 นายวิษณุ  พิมบํารุง

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

5 นายธีระพงษ์  กลิ่นสุข  081 396 3685 1  - - 1 นายนพพล ถมทอง

51 ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี  081 396 3685

6 นายอุทัย  จุเส้ง  081 396 3685 1  - - 1 "

84 ม.5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ

7 นายถาวร  สุขกิจ  087 280 4474 2  - - 2 น.ส.พรภิมล  จันทร์อ่อน

44 ม.4 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร 090-2396235

8 นายฉลาด  จักรา  081 089 3625 2  - - 2 "

2 ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม

9 นายสุรินทร์  ธรรมบํารุง  083 876 8300 1  - - 1 นายสุรเชนทร์  แพเพชรทอง

ม.1 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง  081 537 7825

10 นางเสาวณี  ทับทอง  086 266 0886 1  - - 1 "

ม.2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง

11 นายสมชาติ  ปานนาคินทร์ 084 447 7456 1  - - 1 "

ม.14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก

12 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี  081 082 4083 4  - - 4 นายวสันต์  เกลี้ยงแดง

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

หมายเหตุ  จุดลงสถานี ฯ 

เป็นของนายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง 

จํานวน 1 ตัน

รวมทั้งสิ้น 25  -  - 25

งบประมาณปี 2562

สถานที่ส่งมอบ  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ในเขตพ้ืนที่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 จํานวน  25  ตัน  รวม  12   ราย 

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด



ราย หมายเลข รวมจํานวน

ที่ โทรศัพท์ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม (ตัน)

1 นายลับ  จูสวย 087-1703934 1 1.50 - 2.50 นางสาววิลาวัลย์ สงค์คง

139/2 ม.5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 081-9386726

2 นายบุญจริง  พรหมนุช 082-8007057 1 1.50 - 2.50 นางสาววิลาวัลย์ สงค์คง

ม.1 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 081-9386726

๓ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 081-5413200 2.5 1.50 - 4 นางพรทิพย์ สวนชํานิ

90 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 081-5413200

4 นายศิวรักษ์  ศรีเกตุ 063-7507561 3 1 - 4 นางพัชนี กุลกระโทก

23/2 ม.2 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 087-2752974

5 นายเถวียน  ขนาบแก้ว 085-7958023 - 1.50 - 1.50 นางสาวบุญญา จินดาวงศ์

32/2 ม.3 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 081-5991531

6 นายอภิชา ทองสุย 089-9098310 1.5 - - 1.50 นางสาวบุญญา จินดาวงศ์

15/3 ม.2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 081-5991531

รวมทั้งสิ้น 9 7 - 16

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ

สถานที่ส่งมอบ วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด)
ปีงบประมาณ 2562

 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จํานวน   16   ตัน รวม   6  ราย

ชนิดเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด



หมายเลข รวมจํานวน
โทรศัพท์ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม (ตัน)

1 สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา 089-9768753 6 0.5 - 6.5 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 089-9768753

2 นายสุนันท์  ทองอนันต์ 081-2702905 5 0.5 - 5.5 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
ม.6 ต.บางไทร  อ.ตะก่ัวป่า  จ.พังงา 089-9768753

3 นายวีระศักดิ์  สินสัจธรรม 089-8721406 5 0.5 - 5.5 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
 ม.5 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 089-9768753

4 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน 081 0993269 8 1.5 - 9.5 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา 081 0993269
86 ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

5 นายคเน  วิถี 080-6991202 2 -     - 2 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 081 0993269

6 นายจตุพงศ์  เกตุรักษ์ 062-9499448 3 -     - 3 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น
45/4 ม.4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 082-2756344

7 นายสมผล  พรผล 093-7727190 2 -     - 2 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 081 0993269

8 นายเอกพล  แก้วสะอาด 089-5920762 3 -     - 3 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น
19/1 ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 082-2756344

9 นายสน่ัน  ปัญญาดี 086-2812700 2 - - 2 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.7 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 081 0993269

รวมท้ังสิ้น 36 3 - 39

ชนิดเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

สถานท่ีส่งมอบ วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด)
ปีงบประมาณ 2562

รายท่ี ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ

สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา จํานวน   39   ตัน รวม   9  ราย



ราย รวมจํานวน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ที่ ปอเทือง ถ่ัวพร้า ถ่ัวพุ่ม (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

สถานที่ส่งมอบ วัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด)
ปีงบประมาณ 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช    รวม  48   ตัน   จํานวน  1   ราย

สถานที่ส่งมอบ
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดหมายเลข

โทรศัพท์



รวมจํานวน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ปอเทือง ถ่ัวพร้า ถ่ัวพุ่ม (ตัน) หมายเลขโทรศัพท์

1 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 077-653087 25  - - 25 นางศิวิมล  บัวชุม 081-2713481
318 ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

รวมทั้งสิ้น 25  -  - 25

ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน
สถานที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด   ในเขตพื้นที่  จังหวัดชุมพร

จํานวน   25  ตัน  รวม  1   ราย

รายที่ ผู้รับมอบ/สถานที่ส่งมอบ
หมายเลข
โทรศัพท์

ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด



ราย หมายเลข รวมจํานวน

ที่ โทรศัพท์ ปอเทือง ถ่ัวพร้า ถ่ัวพุ่ม (ตัน)

1 สถานีพัฒนาที่ดินกระบ่ี 075-680337 25  - - 25 นายณรงค์ศักด์ิ  นรากูล

107 ม.13 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร : 089-6583993

รวมทั้งสิ้น 25  -  - 25

งบประมาณปี 2562

สถานที่ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในเขตพื้นที่  จังหวัดกระบี่

 จํานวน 25 ตัน  รวม  1  ราย 

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด



ราย หมายเลข รวมจํานวน

ที่ โทรศัพท์ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม (ตัน)

1 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 087-1753381 3  - - 3 นางสาวจิดาภา  โอบอ้อม

237 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 087-1753381

รวมทั้งสิ้น 3  -  - 3

งบประมาณปี 2562

สถานที่ส่งมอบ  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ในเขตพ้ืนที่  จังหวัดภูเก็ต

 จํานวน  3  ตัน  รวม  1  ราย 

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 

โครงการ     ประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding)  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
                 รวม 3 รายการ พร้อมขนส่ง  จํานวน 181 ตัน  
ดําเนินการ    โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ   จํานวน/ 
   ตัน 

ราคา/ 
ตัน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

เป็นเงิน 
บาท 

กําหนด 
ส่งมอบ 

1 เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง 163     
2 เมล็ดพันธุ์ ถ่ัวพร้า 10     
3 เมล็ดพันธุ์ ถ่ัวพุ่ม 8     
       
       

       
 

เป็นเงินท้ังสิ้น 
  

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


