
 

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดนิอุทัยธานี 

เร่ือง สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ!พืชปุ#ยสด(เมล็ดพันธุ!ปอเทือง) 

 
 สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานีมีความประสงค�จะ สอบราคาซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุ#ยสด(เมล็ดพันธุ�ปอเทือง) ตาม
รายการ ดังนี้ 
 เมล็ดพันธุ�ปอเทือง จํานวน 19,440 กิโลกรัม 
 
 

จํานวน ๑๙,๔๔๐กิโลกรัม 
 

 ผู5มีสิทธิเสนอราคาจะต5องมีคุณสมบัติ ดังต7อไปนี้ 
  ๑. เป:นผู5มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 

  ๒. ไม7เป:นผู5ท่ีถูกระบุชื่อไว5ในบัญชีรายชื่อผู5ท้ิงงานของทางราชการและได5แจ5งเวียนชื่อแล5ว 

  ๓. ไม7เป:นผู5ได5รับเอกสิทธิ์หรือความคุ5มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม7ยอมข้ึนศาลไทย เว5นแต7รัฐบาลของผู5เสนอ
ราคาได5มีคําสั่งให5สละสิทธิ์ความคุ5มกันเช7นว7านั้น 

  ๔. ไม7เป:นผู5มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู5เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข5าเสนอราคาให5แก7สถานีพัฒนาท่ีดิน 
อุทัยธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม7เป:นผู5กระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ต้ังแต7เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี ๗๔ หมู7ท่ี ๑ ตําบลหนองพังค7า อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี และกําหนดเปMดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ต้ังแต7เวลา ๑๐.๐๐ น. เป:นต5นไป 

 ผู5สนใจติดต7อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ได5ท่ี สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี ๗๔ หมู7ท่ี ๑ ตําบลหนองพังค7า 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ต้ังแต7เวลา ๐๘.๓๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได5ท่ีเว็บไซต� http://www.ldd.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐๕๖๙๘๒๖๒๔ ในวันและเวลาราชการ 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(นายตระกูล นามโลมา)  
ผู5อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี  
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เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือเมล็ดพันธุ!พืชปุ#ยสด(เมล็ดพันธุ!ปอเทือง) 

ตามประกาศ สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี 
ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

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

 สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี ซ่ึงต7อไปนี้เรียกว7า "กรม" มีความประสงค�จะ สอบราคาซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุ#ยสด
(เมล็ดพันธุ�ปอเทือง) ตามรายการ ดังนี้  
 เมล็ดพันธุ�ปอเทือง จํานวน 19,440 กิโลกรัม จํานวน ๑๙,๔๔๐กิโลกรัม 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต5องเป:นของแท5 ของใหม7 ไม7เคยใช5งานมาก7อน ไม7เป:นของเก7าเก็บ อยู7ในสภาพท่ีจะใช5งานได5ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว5ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข5อแนะนํา และข5อกําหนด ดังต7อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท1ายเอกสาร สอบราคา 
      ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
      ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
      ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันสัญญา 
  (๒) หลักประกันการรับเงินค7าพัสดุล7วงหน5า 
      ๑.๕ บทนิยาม 
  (๑) ผู5เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกัน 
  ๒) การขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๒  
 ๒. คุณสมบัติของผู1เสนอราคา 
      ๒.๑ ผู5เสนอราคาต5องเป:นผู5มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
      ๒.๒ ผู5เสนอราคาต5องไม7เป:นผู5ท่ีถูกระบุชื่อไว5ในบัญชีรายชื่อผู5ท้ิงงานของทางราชการและได5แจ5งเวียนชื่อ
แล5ว หรือไม7เป:นผู5ท่ีได5รับผลของการสั่งให5นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป:นผู5ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
      ๒.๓ ผู5เสนอราคาต5องไม7เป:นผู5มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู5เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม7เป:นผู5กระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม ตามข5อ ๑.๕ 
      ๒.๔ ผู5เสนอราคาต5องไม7เป:นผู5ได5รับเอกสิทธิ์หรือความคุ5มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม7ยอมข้ึนศาลไทย เว5นแต7
รัฐบาลของผู5เสนอราคาได5มีคําสั่งให5สละสิทธิ์และความคุ5มกันเช7นว7านั้น 
      ๒.๕ ผู5เสนอราคาต5องมีโรงเก็บเมล็ดพันธุ�พืชท่ีเหมาะสม มีอากาศถ7ายเทได5ดี และต5องต้ังอยู7บริเวณ 
พ้ืนท่ีเดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต5องมีเมล็ดพันธุ�พืชท่ีจะซ้ือครั้งนี้ไม7น5อยกว7าร5อยละ 50 ของ
จํานวนท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้  
      ๒.๖ ผู5เสนอราคาต5องแนบหลักฐานแผนท่ีท่ีตั้งโรงเก็บเมล็ดพันธุ�พืช พร5อมถ7ายรูป และต5อง 
ยินยอมและอํานวยความสะดวกให5เจ5าหน5าท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี หากหน7วยงานต5องการเข5าตรวจสอบ
ปริมาณเมล็ดพันธุ�พืชพร5อมบันทึกภาพ 
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 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู5เสนอราคาจะต5องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร5อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว5นอกซองใบเสนอ
ราคาเป:น ๒ ส7วน คือ 
     ๓.๑ ส7วนท่ี ๑ อย7างน5อยต5องมีเอกสารดังต7อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู5เสนอราคาเป:นนิติบุคคล 
        (ก) ห5างหุ5นส7วนสามัญหรือห5างหุ5นส7วนจํากัด ให5ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ไม7เกิน 1 ปa บัญชีรายชื่อหุ5นส7วนผู5จัดการ ผู5มีอํานาจควบคุม พร5อมรับรองสําเนาถูกต5อง 
        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให5ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู5จัดการ ผู5มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู5ถือหุ5นรายใหญ7 พร5อมรับรองสําเนา
ถูกต5อง 
  (๒) ในกรณีผู5เสนอราคาเป:นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช7นิติบุคคล ให5ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู5นั้น สําเนาข5อตกลงท่ีแสดงถึงการเข5าเป:นหุ5นส7วน (ถ5ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู5เป:นหุ5นส7วน พร5อมท้ังรับรองสําเนาถูกต5อง 
  (๓) ในกรณีผู5เสนอราคาเป:นผู5เสนอราคาร7วมกันในฐานะเป:นผู5ร7วมค5า ให5ยื่นสําเนาสัญญาของการเข5า
ร7วมค5า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู5ร7วมค5า และในกรณีท่ีผู5เข5าร7วมค5าฝcายใดเป:นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช7สัญชาติ
ไทย ก็ให5ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู5ร7วมค5าฝcายใดเป:นนิติบุคคลให5ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว5ใน (๑) 
  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� 
  (๕) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได5ยื่นพร5อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข5อ ๑.๖ (๑) 
     ๓.๒ ส7วนท่ี ๒ อย7างน5อยต5องมีเอกสารดังต7อไปนี้ 
  (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข5อ ๔.๔ 
  (๒) รูปภาพโรงเก็บเมล็ดพันธุ�พืช  
  (๓) แผนท่ีท่ีตั้งโรงเก็บเมล็ดพันธุ�พืช  
  (๔) ตัวอย7างกระสอบสําหรับบรรจุเมล็ดพันธุ�พืช  
  (๕) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปMดอากรแสตมปdตามกฎหมายในกรณีท่ีผู5เสนอราคามอบอํานาจให5บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๖) บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได5ยื่นพร5อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข5อ ๑.๖ (๒) 
 ๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑ ผู5เสนอราคาต5องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว5ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม7มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะต5องกรอกข5อความให5ถูกต5องครบถ5วน ลงลายมือชื่อของผู5เสนอราคาให5ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต5องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม7มีการขูดลบหรือแก5ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก5ไข เปลี่ยนแปลงจะต5องลง
ลายมือชื่อผู5เสนอราคาพร5อมประทับตรา (ถ5ามี) กํากับไว5ด5วยทุกแห7ง 
      ๔.๒ ผู5เสนอราคาจะต5องเสนอราคาเป:นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต7อหน7วย และหรือต7อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว5ท5ายใบเสนอราคาให5ถูกต5อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต5อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ5าตัวเลขและตัวหนังสือไม7ตรงกันให5ถือตัวหนังสือเป:นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึง
รวมค7าภาษีอากรอ่ืน ค7าขนส7ง ค7าจดทะเบียน และค7าใช5จ7ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส7งมอบพัสดุให5 ณ สถานีพัฒนา
ท่ีดินอุทัยธานี ๗๔ หมู7ท่ี ๑ ตําบลหนองพังค7า อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
  ราคาท่ีเสนอจะต5องเสนอกําหนดยืนราคาไม7น5อยกว7า ๓๐ วัน นับแต7วันเปMดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู5เสนอราคาต5องรับผิดชอบราคาท่ีตนได5เสนอไว5 และจะถอนเสนอราคามิได5 
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      ๔.๓ ผู5เสนอราคาจะต5องเสนอกําหนดเวลาส7งมอบพัสดุไม7เกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือ
ขาย 
      ๔.๔ ผู5เสนอราคาจะต5องส7งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เมล็ด
พันธุ�ปอเทือง ไปพร5อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล7าวนี้ กรมจะยึดไว5เป:นเอกสารของทาง
ราชการ 
  สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให5พิจารณา หากเป:นสําเนารูปถ7ายจะต5องรับรองสําเนาถูกต5อง โดยผู5มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  
      ๔.๕ ผู5เสนอราคาจะต5องส7งตัวอย7างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ กิโลกรัม เพ่ือใช5ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ กรมจะไม7รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก7ตัวอย7าง
ดังกล7าว ตัวอย7างท่ีเหลือหรือไม7ใช5แล5ว กรมจะคืนให5แก7ผู5เสนอราคา 
       ๔.๖ ผู5เสนอราคาจะต5องนําตัวอย7างกระสอบสําหรับบรรจุเมล็ดพันธุ�พืช มายื่นต7อหน7วยงานในวันยื่นซอง
เสนอราคา  
       ๔.๗ ก7อนยื่นซอง สอบราคา ผู5เสนอราคาควรตรวจดูร7างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให5ถ่ี
ถ5วนและเข5าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก7อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
       ๔.๘ ผู5เสนอราคาจะต5องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปMดผนึกซองเรียบร5อยจ7าหน5าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปMดซองสอบราคาซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุ#ยสด(เมล็ดพันธุ�ปอเทือง) โดยระบุไว5ท่ีหน5าซองว7า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑๒/๒๕๕๙" ยื่นต7อเจ5าหน5าท่ี ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๙ ต้ังแต7เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี ๗๔ หมู7ท่ี ๑ ตําบลหนองพังค7า 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
  เม่ือพ5นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล5วจะไม7รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปMดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู5เสนอราคาแต7ละรายว7า 
เป:นผู5เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู5เสนอราคารายอ่ืนตามข5อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม7 และ
ประกาศรายชื่อผู5เสนอราคาท่ีมีสิทธิได5รับการคัดเลือกก7อนการเปMดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต7อคณะกรรมการเปMดซองสอบราคาก7อนหรือในขณะท่ีมีการเปMดซองใบเสนอราคาว7า มีผู5
เสนอราคากระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม ตามข5อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว7ามีการกระทําอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู5เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป:นผู5เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู5เสนอราคาท่ีมีสิทธิได5รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู5
เสนอราคาดังกล7าวเป:นผู5ท้ิงงาน เว5นแต7คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได5ว7า ผู5เสนอราคารายนั้นเป:นผู5ท่ีให5ความร7วมมือ
เป:นประโยชน�ต7อการพิจารณาของทางราชการและมิได5เป:นผู5ริเริ่มให5มีการกระทําดังกล7าว 
  ผู5เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป:นผู5เสนอราคา เพราะเหตุเป:นผู5เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�
ร7วมกันกับผู5เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป:นผู5เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป:นการขัดขวางการ
แข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล7าวต7อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต7วันท่ีได5รับแจ5งจาก
คณะกรรมการเปMดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวงให5ถือเป:นท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปMดซองสอบราคาจะเปMดซองใบเสนอราคาของผู5เสนอราคาท่ีมีสิทธิได5รับการคัดเลือก
ดังกล7าวข5างต5น ณ สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี ๗๔ หมู7ท่ี ๑ ตําบลหนองพังค7า อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ต้ังแต7เวลา ๑๐.๐๐ น. เป:นต5นไป 
  การยื่นอุทธรณ�ตามวรรคห5า ย7อมไม7เป:นเหตุให5มีการขยายระยะเวลาการเปMดซองใบเสนอราคา เว5น
แต7ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว7าการขยายระยะเวลาดังกล7าวจะเป:นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างยิ่งและในกรณีท่ี 
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ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด5วยกับคําคัดค5านของผู5อุทธรณ� และเห็นว7าการยกเลิกการเปMดซองใบเสนอราคาท่ีได5
ดําเนินการไปแล5ว จะเป:นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างยิ่งให5ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปMดซองใบเสนอราคา
ดังกล7าวได5 
 
 ๕. หลักเกณฑ!และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด5วย ราคารวม 
      ๕.๒ หากผู5เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม7ถูกต5องตามข5อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม7ถูกต5อง
หรือไม7ครบถ5วนตามข5อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม7ถูกต5องตามข5อ ๔ แล5วคณะกรรมการเปMดซองสอบราคา จะไม7รับ
พิจารณาราคาของผู5เสนอราคารายนั้น เว5นแต7เป:นข5อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน5อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส7วนท่ีมิใช7สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว7าจะเป:นประโยชน�ต7อกรมเท7านั้น 
       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม7พิจารณาราคาของผู5เสนอราคา โดยไม7มีการผ7อนผันในกรณีดังต7อไปนี้ 
  (๑) ไม7ปรากฏชื่อผู5เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู5รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคา ของกรม 
  (๒) ไม7กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู5เสนอราคาอย7างหนึ่งอย7างใด หรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต7างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป:นสาระสําคัญ หรือมี
ผลทําให5เกิดความได5เปรียบเสียเปรียบแก7ผู5เสนอราคารายอ่ืน 
  (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก5ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู5เสนอราคามิได5ลงลายมือชื่อพร5อม
ประทับตรา (ถ5ามี) กํากับไว5 
      ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปMดซองสอบราคาหรือกรม มีสิทธิ์
ให5ผู5เสนอราคาชี้แจงข5อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข5อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข5องกับผู5เสนอราคาได5 กรมมีสิทธิท่ีจะไม7รับ
ราคาหรือไม7ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล7าวไม7มีความเหมาะสมหรือไม7ถูกต5อง 
      ๕.๕ กรมทรงไว5ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม7รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได5 และอาจ
พิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม7
พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได5 สุดแต7จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเป:นสําคัญ และให5ถือว7าการตัดสินของ
กรมเป:นเด็ดขาด ผู5เสนอราคาจะเรียกร5องค7าเสียหายใด ๆ มิได5 รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ
ลงโทษผู5เสนอราคาเป:นผู5ท้ิงงาน ไม7ว7าจะเป:นผู5เสนอราคาท่ีได5รับการคัดเลือกหรือไม7ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได5ว7าการ
เสนอราคากระทําการโดยไม7สุจริต เช7น การเสนอเอกสารอันเป:นเท็จ หรือใช5ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป:นต5น 
     ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข5อเท็จจริงภายหลังจากการเปMดซองสอบราคาว7า ผู5เสนอราคาท่ีมีสิทธิได5รับการ
คัดเลือกตามท่ีได5ประกาศรายชื่อไว5 ตามข5อ ๔.๗ เป:นผู5เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู5เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือเป:นผู5เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเป:นธรรม ตามข5อ ๑.๕ 
กรมมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู5เสนอราคาท่ีมีสิทธิได5รับการคัดเลือกดังกล7าวออกจากประกาศรายชื่อตามข5อ ๔.๗ และ
กรมจะพิจารณาลงโทษผู5เสนอราคารายนั้นเป:นผู5ท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว7า การยกเลิกการเปMดซองใบเสนอราคาท่ีได5ดําเนินการไป
แล5วจะเป:นประโยชน�แก7ทางราชการอย7างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปMดซองใบเสนอราคาดังกล7าวได5 
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 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
      ๖.๑ ในกรณีท่ีผู5ชนะการสอบราคาสามารถส7งมอบสิ่งของได5ครบถ5วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ 
นับแต7วันท่ีทําข5อตกลงซ้ือ กรมจะพิจารณาจัดทําข5อตกลงเป:นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข5อ 
๑.๓ ก็ได5 
      ๖.๒ ในกรณีผู5ชนะการสอบราคา ไม7สามารถส7งมอบสิ่งของได5ครบถ5วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือกรมเห็นว7าไม7สมควรจัดทําข5อตกลงเป:นหนังสือ ตามข5อ ๖.๑ ผู5ชนะการ สอบราคา จะต5องทําสัญญาซ้ือ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข5อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได5รับแจ5งและจะต5องวางหลักประกัน
สัญญาเป:นจํานวนเงินเท7ากับร5อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาได5ให5กรมยึดถือไว5ในขณะทําสัญญา โดยใช5
หลักประกันอย7างหนึ่งอย7างใด ดังต7อไปนี้ 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ7ายให5แก7กรม โดยเป:นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก7อนหน5านั้นไม7เกิน ๓ วัน ทํา
การ 
  (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข5อ ๑.๔ (๑) 
  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห7งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได5รับอนุญาตให5ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห7งประเทศไทย ซ่ึงได5แจ5งชื่อเวียนให5ส7วนราชการต7าง ๆ ทราบแล5ว โดยอนุโลมให5ใช5ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข5อ ๑.๔ (๑) 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนให5โดยไม7มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู5ชนะการสอบราคา (ผู5ขาย) พ5น
จากข5อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล5ว 
 
 ๗. อัตราค@าปรับ 
      ค7าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข5อ ๑๐ ให5คิดในอัตราร5อยละ ๐.๒ ต7อวัน 
 
 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร@อง 
      ผู5ชนะการสอบราคาซ่ึงได5ทําข5อตกลงเป:นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข5อ ๑.๓ 
แล5วแต7กรณี จะต5องรับประกันความชํารุดบกพร7องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม7น5อยกว7า ๓ เดือน 
นับถัดจากวันท่ีผู5ซ้ือรับมอบ โดยผู5ขายต5องรีบจัดการซ7อมแซมแก5ไขให5ใช5การได5ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได5รับแจ5งความชํารุดบกพร7อง 
 
 ๙. ข1อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      ๙.๑ เงินค7าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได5มาจากเงินงบประมาณประจําปa พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได5ต7อเม่ือกรมได5รับอนุมัติเงินค7าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปa 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล5วเท7านั้น 
      ๙.๒ เม่ือกรมได5คัดเลือกผู5เสนอราคารายใดให5เป:นผู5ขายและได5ตกลงซ้ือสิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล5วถ5า
ผู5ขายจะต5องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล7าวเข5ามาจากต7างประเทศ และของนั้นต5องนําเข5ามาโดยทางเรือในเส5นทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู7 และสามารถให5บริการรับขนได5ตามท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู5เสนอราคาซ่ึง
เป:นผู5ขายจะต5องปฏิบัติตามกฎหมายว7าด5วยการส7งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
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  (๑) แจ5งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล7าวเข5ามาจากต7างประเทศต7อกรมเจ5าท7าภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต7วันท่ีผู5ขายสั่งหรือซ้ือของจากต7างประเทศ เว5นแต7เป:นของท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว5น
ให5บรรทุกโดยเรืออ่ืนได5 
  (๒) จัดการให5สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล7าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช7นเดียวกับเรือไทยจาก
ต7างประเทศมายังประเทศไทย เว5นแต7จะได5รับอนุญาตจากกรมเจ5าท7าให5บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช7เรือไทย ซ่ึง
จะต5องได5รับอนุญาตเช7นนั้นก7อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป:นของท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว5น
ให5บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (๓) ในกรณีท่ีไม7ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู5ขายจะต5องรับผิดตามกฎหมายว7าด5วยการส7งเสริมการ
พาณิชยนาวี  
     ๙.๓ ผู5เสนอราคาซ่ึงกรมได5คัดเลือกแล5วไม7ไปทําสัญญาหรือข5อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดัง
ระบุไว5ในข5อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร5องให5ชดใช5ความเสียหายอ่ืน (ถ5ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให5เป:นผู5ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
    ๙.๔ กรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก5ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข5อกําหนดในแบบสัญญาให5เป:นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ5ามี) 
 
 
 
 
 

สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี 
๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
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รายละเอียดแนบท1ายเอกสารสอบราคา 
เพ่ือจัดซื้อเมล็ดพันธุ!ปอเทือง ช่ือวิทยาศาสตร! Crotalaria jucea 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 12/2559 
        ลงวันที ่  11  เมษายน   2559 

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

 ด5วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี มีความประสงค�จะเรียกสอบราคาเพ่ือจัดซ้ือ
เมล็ดพันธ�ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร� Crotalaria jucea เพ่ือใช5ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 19,440  
กิโลกรัม  โดยมีรายละเอียดดังต7อไปนี้ 

1. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ!ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร� Crotalaria jucea ดังนี้ 
1.1 ต5องเป:นเมล็ดพันธุ�ท่ีมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ� โดยมีมาตรฐานดังต7อไปนี้ 

 1.1.1 เมล็ดพันธุ�สุทธิร5อยละ 95 หรือสูงกว7า 
 1.1.2 สิ่งเจือปนไม7เกินร5อยละ 5  
 1.1.3 ความชื้นของเมล็ดพันธุ�ไม7เกินร5อยละ 14 โดยน้ําหนัก 
 1.1.4 ความงอกของเมล็ดพันธุ�ไม7ต่ํากว7าร5อยละ 85  

1.2 ต5องคลุกหรืออบเมล็ดพันธุ�ด5วยสารเคมี ปpองกันกําจัดโรคและแมลง 
1.3 คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ�พืชปุ#ยสด 
  เมล็ดพันธุ�สุทธิ (% โดยกําหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ�พืชตามท่ีระบุ คิดเป:น 

เปอร�เซ็นต�ของน้ําหนักท้ังหมด 
   สิ่งเจือปน (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง เมล็ดพืชอ่ืนท่ีมิใช7พันธุ�ท่ีระบุ รวมถึงดิน หิน กรวด 
ทราย และสิ่งอ่ืน ๆ เช7น เศษใบ เศษก่ิง รวมท้ังเมล็ดแตกหักซ่ึงมีขนาดเล็กกว7าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิม และเมล็ด
ซ่ึงเปลือกหุ5มเมล็ดหลุดออกไปท้ังหมด หรือใบเลี้ยงข5างใดข5างหนึ่งหายไป คิดเป:นเปอร�เซ็นต�ของน้ําหนัก
ท้ังหมด 
   ความชื้น (% โดยน้ําหนัก) หมายถึง ความชื้นซ่ึงอยู7ในเมล็ดและคํานวณได5จากสูตร ดังนี้ 
    

   ความชื้น  =  (น้ําหนักสด – น้ําหนักแห5ง) x 100 
        น้ําหนักสด 
 

  ความงอก (%) หมายถึง จํานวนเมล็ดซ่ึงเม่ือเพาะแล5วจะงอกเป:นต5นอ7อนท่ีมีส7วนประกอบท่ี 
สําคัญต7าง ๆ ครบบริบูรณ� อันบ7งบอกว7าต5นอ7อนดังกล7าวจะสามารถเจริญเติบโตเป:นต5นพืชท่ีปกติได5 ภายใน
สภาพแวดล5อมท่ีเหมาะสม จากเมล็ดท้ังหมด 100 เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธุ�ท่ีมีเปลือกแข็งและหนาต5องมีการ
กระตุ5นความงอกของเมล็ด) 

2. การบรรจุถุง 
2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 
2.2 เมล็ดพันธุ�บรรจุถุงเป:นพลาสติกถักมีความหนา ปMดผนึกอย7างดีท่ีสามารถรับน้ําหนักของ 

เมล็ดพันธุ�ท่ีบรรจุ 
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เมลด็พนัธ์ุสุทธิ  95 % 

อตัราความงอก 85 % 
 

 

สิ�นอายุปลูก  วนัที!................เดือน....................................พ.ศ................ 
          

           เมลด็พนัธ์ุคลุกยาอนัตราย  
มาลาไธออน  (83 %)  จํานวน 0.1  ซีซี/เมลด็ 1 ก.ก. 

         แคปแทน       (50 %)  จํานวน 0.5  ซีซี/เมลด็ 1 ก.ก. 
 

2.3 บนถุงพิมพ!ข1อความดังนี้ 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

ตัวหนังสือ 

และตรากรมฯ 

สีเขยีว 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพฒันาที!ดนิ 

 

 

 

 

 

เมลด็พนัธ์ุพชืปรับปรุงบํารุงดนิปุ๋ยพชืสด 

เมลด็พนัธ์ุปอเทือง 

 นํ�าหนัก  25   กโิลกรัม 
 

 

(ห้ามจาํหน่าย)         (ตวัอกัษรสีแดง) 

� 

 

ด้านหลงั 
 

ด้านหน้า 

ตัวหนังสือสีแดง 
ใช้สัญลกัษณ์

กระโหลกไขว้ 
� 

 


