
ขอบเขตของงานประกวดราคาจ�าง (TOR)   
ขยายเช้ือสารเร�ง ซุปเปอร  พด.1 สารเร�งซุปเปอร  พด.2  สารเร�งซุปเปอร  พด.3  

สารเร�งซุปเปอร  พด.6 และซุปเปอร  พด.7 ของกรมพัฒนาท่ีดิน   
โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 

 
1. ความเป3นมา 

ตามนโยบายกรมฯ ในการส�งเสริมเกษตรกรให�ฟ��นฟูปรับปรุงคุณภาพดิน และปรับปรุงโครงสร�าง
ดินให�มีความอุดมสมบูรณ'และรักษาสิ่งแวดล�อม รวมท้ังการรณรงค'ส�งเสริมและขยายผลเพ่ือให�เกิดกระแส 
ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป/นเกษตรลดใช�สารเคมี โดยใช�ผลิตภัณฑ'จุลินทรีย'  
จึงมีความจําเป/นต�องจัดหาป4จจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีเน�นส�งเสริมให�เกษตรกรรู�จัดการพ่ึงตนเองอย�างพอดี 
ลดรายจ�าย เพ่ิมรายได� และขยายโอกาส ดังนั้นเพ่ือให�การดําเนินงานตามนโยบายดังกล�าวบรรลุวัตถุประสงค' 
จึงมีความจําเป/นต�องเตรียมจัดหาป4จจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสารเร�งซุปเปอร' พด.1  สารเร�ง
ซุปเปอร' พด.2 สารเร�งซุปเปอร' พด.3 สารเร�งซุปเปอร' พด.6 และสารเร�งซุปเปอร' พด.7 เพ่ือสนับสนุน 
ให�กับหมอดินอาสา กลุ�มเกษตรกร และเกษตรกร ได�อย�างเพียงพอในการปรับปรุงคุณภาพดินนั้น                

2. วัตถุประสงค  
เพ่ือใช�เป/นป4จจัยการผลิตทางการเกษตร  สําหรับรณรงค'  ส�งเสริมกลุ�มเกษตรกรใช�สารอินทรีย' 

ลดใช�สารเคมีทางการเกษตร  หมอดินอาสา  เกษตรกร  และประชาชนผู�สนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต 
จากระบบเกษตรเคมีเป/นเกษตรลดใช�สารเคมี/เกษตรอินทรีย'  ลดรายจ�าย  เพ่ิมรายได�  และขยายโอกาส  
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร'การพัฒนาเกษตรอินทรีย'แห�งชาติ  ตามนโยบายภาครัฐสู�การปฏิบัติ 
อย�างเห็นผลและเป/นรูปธรรม     

3. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
   3.1 ผู�เสนอราคาต�องเป/นนิติบุคคล และต�องเป/นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส' 
    3.2  ผู�เสนอราคาต�องไม�เป/นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ หรือห�ามติดต�อ 
หรือห�ามเข�าเสนอราคากับทางราชการ และได�แจ�งเวียนชื่อแล�วหรือไม�เป/นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคล 
หรือบุคคลอ่ืนเป/นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
   3.3 ผู�เสนอราคาต�องไม�เป/นผู�ท่ีมีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือต�องไม�เป/น 
ผู�มีผลประโยชน'ร�วมกันระหว�างผู�เสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส'  ณ วันประกาศประกวด
ราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส' หรือไม�เป/นผู�กระทําการอันเป/นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป/นธรรม 
    3.4  ผู�เสนอราคาต�องไม�เป/นผู�ได�รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ�มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 
เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
  3.5 ผู�เสนอราคาต�องไม�เป/นผู�ท่ีถูกประเมินสิทธิผู�เสนอราคา ในสถานะท่ีห�ามเข�าเสนอราคาและห�าม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
   3.6 ผู�เสนอราคาต�องมีประสบการณ'ในการขยายเชื้อจุลินทรีย'เพ่ือผลิตเป/นผลิตภัณฑ'จุลินทรีย'   
มีผลงานรับจ�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ในวงเงินไม�น�อยกว�า 3,200,000 บาท 
และเป/นผลงานท่ีเป/นคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจเท�านั้น 
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3.1 ผู�เสนอราคาต�องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร'  ได�แก�  ถังหมักเชื้อจุลินทรีย'  ตู�บ�มเชื้อจุลินทรีย'   
หม�อนึ่ งความดันไอน้ํ า  สําหรับฆ�าเชื้อสําหรับผลิตเป/นอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย'   และ 
เครื่องปUดผนึกซอง  ห�องปฏิบัติการจุลินทรีย'ท่ีมีความพร�อมด�านอุปกรณ' เทคนิค และเจ�าหน�าท่ีเทคนิคด�าน 
จุลินทรีย'  และโรงงานผลิตการขยายเชื้อพร�อมสถานท่ีผึ่งเชื้อ สําหรับทําเป/นผลิตภัณฑ'จุลินทรีย'เชิงพาณิชย' 

3.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป/นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป/นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ รายจ�าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

3.3 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป/นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส' (e-Government Procurement : e-GP) 

3.4 คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเป/นเงินสดก็ได� 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
-  เอกสารแนบ TOR ประกวดราคาจ�างขยายเชื้อสารเร�งซุปเปอร' พด.1  สารเร�งซุปเปอร' พด.2  สารเร�ง

ซุปเปอร' พด.3  สารเร�งซุปเปอร' พด.6 และสารเร�งซุปเปอร' พด.7  แบบซอง  แบบกล�องบรรจุสารเร�ง  
ตามรายละเอียดแนบท�าย   
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
-  ต�องส�งมอบ สารเร�งซุปเปอร' พด. 1 2 3 6 และ 7 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

6. วงเงินในการจัดหาและเง่ือนไขการชําระเงิน 
-  วงเงินในการจัดหาเป/นเงินท้ังสิ้น 8,166,500 บาท (แปดล�านหนึ่งแสนหกหม่ืนหกพันห�าร�อย 

บาทถ�วน) 
-  เง่ือนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญา เม่ือผู�รับจ�างส�ง

มอบสารเร�งซุปเปอร' พด. 1 2 3 6 และ 7 ครบถ�วนถูกต�องตามท่ีกําหนด ดังนี้  
  งวดท่ี 1 ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร' พด.1  จํานวน 131,500 ซอง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานได�ปริมาณงาน
พร�อมคุณภาพ ซ่ึงต�องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดท่ี 2 ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร' พด.2 จํานวน 187,500 ซอง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานได�ปริมาณงาน
พร�อมคุณภาพ ซ่ึงต�องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดท่ี 3 ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร' พด.3 จํานวน 95,000 ซอง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานได�ปริมาณงาน
พร�อมคุณภาพ ซ่ึงต�องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดท่ี 4 ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร' พด.6 จํานวน 59,500 ซอง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานได�ปริมาณงาน
พร�อมคุณภาพ ซ่ึงต�องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดท่ี 5 (งวดสุดท�าย) ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร' พด.7 จํานวน 98,000 ซอง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน
ได�ปริมาณงานพร�อมคุณภาพ ซ่ึงต�องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ'มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 

 

   ท้ังนี้ ส�งมอบงวดใดก�อนก็ได�  โดยทุกงวดต�องมีการกําหนดส�งมอบภายใน 90 วัน โดยส�งมอบ  
ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  จังหวัดน�าน 
และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ได�ทําการตรวจรับถูกต�องเรียบร�อยแล�ว และจะต�องผ�านการตรวจวิเคราะห'
ตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดยจะเบิกจ�ายเงินเข�าบัญชีผู�ขายตามระบบ GFMIS ท่ีกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังกําหนด 
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                                                         (นายธนา สมบัติทัฬห) 
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7. การสุ�มตัวอย�างเพ่ือการตรวจวิเคราะห  
- การสุ�มตัวอย�างเพ่ือตรวจวิเคราะห'เชื้อจุลินทรีย'เพ่ือการตรวจรับนั้น  ต�องส�งสารเร�งซุปเปอร' พด.   

ทุกชนิดท่ีจัดจ�าง และดําเนินการสุ�มตัวอย�างตามวิธีการสุ�มท่ีกําหนด และนําตัวอย�างท่ีสุ�มมาตรวจวิเคราะห'
มาตรฐาน ท่ีกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  เท�านั้น 

8. สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอทราบข�อมูลเพ่ิมเติม และเสนอแนะ วิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็น 

 สามารถส�งข�อคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะ วิจารณ' เก่ียวกับร�างขอบเขตของงานนี้ได�ท่ี 
 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 เลขท่ี 95 หมู� 11 ตําบลดู�ใต� อําเภอเมือง จังหวัดน�าน 
 โทรศัพท' 054-771588  โทรสาร 054-771664 
 E-mail : r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th 
 สาธารณชนท่ีต�องการเสนอแนะ วิจารณ' หรือมีความเห็น ต�องเปUดเผยชื่อและท่ีอยู�ของผู�ให�ข�อเสนอแนะ 
 วิจารณ' หรือมีความเห็นด�วย 
 
 
 
หมายเหตุ : การจัดซ้ือหรือการจดัจ�างครั้งน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข�อตกลงเป3นหนังสือไว�ต�อเมื่อ ได�รับจัดสรร
งบประมาณประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2560 จากกรมพัฒนาท่ีดินแล�ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการร�าง TOR 1. ……ธนา สมบัตทัฬห…….ประธานกรรมการ 
                                                         (นายธนา สมบัติทัฬห) 

2. ………มยุรี  ปละอุด………กรรมการ 3. .........วันรัก ปรางค'วัฒนากุล.......กรรมการ 
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ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗  

เรื่อง ประกวดราคาจ างขยายเชื้อสารเร#งซุปเปอร& พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ด วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& 
(e-bidding)  

 
กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ มคีวามประสงค� ประกวดราคาจ�างขยายเช้ือสารเร#งซุปเปอร� พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ 
(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
 

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต#อไปน้ี 
๑. เปAนนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล#าว 
๒. ไม#เปAนผู�ท่ีถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ท้ิงงานของทางราชการ และได�แจ�งเวียนช่ือแล�ว 
๓. ไม#เปAนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก# กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม#เปAนผู�กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเปAนธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ี 
๔. ไม#เปAนผู�ได�รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม#ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต#รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธ์ิความ
คุ�มกันเช#นว#าน้ัน 
๕. ผู�เสนอราคาต�องไม#เปAนผู�ท่ีถูกประเมินสิทธิผู�เสนอราคาในสถานะท่ีห�ามเข�าเสนอราคาและห�ามทําสญัญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
๖. ผู�เสนอราคาต�องเปAนนิติบุคคลและมผีลงานประเภทเดยีวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ�างในวงเงินไม#น�อยกว#า ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
และเปAนผลงานท่ีเปAนคู#สญัญาโดยตรงกับส#วนราชการ หน#วยงาน ตามกฎหมายว#าด�วยระเบียบบริหารราชการส#วนท�องถ่ิน หน#วยงานอ่ืน
ซ่ึงมีกฎหมายบัญญตัิให�มีฐานะเปAนราชการบริหารส#วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน#วยงานเอกชนท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต ๗เช่ือถือ 
ผู�เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร#วมค�า" ต�องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีกิจการร#วมค�าได�จดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม# โดยหลักการกิจการร#วมค�าจะต�องมีคณุสมบัติครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�
ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให�เสนอราคาในนาม "กิจการร#วมค�า" ส#วนคุณสมบัติด�านผลงาน กิจการร#วมค�าดังกล#าว
สามารถนําผลงานของผู�เข�าร#วมค�ามาใช�แสดงเปAนผลงานของกิจการร#วมค�าท่ีเข�าประกวดราคาได� 
(๒) กรณีท่ีกิจการร#วมค�าไม#ได�จดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม# โดยหลักการนิติบุคคลแต#ละนิตบุิคคลท่ีเข�าร#วมค�าทุกรายจะต�องมี
คุณสมบัติครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา เว�นแต#ในกรณีท่ีกิจการร#วมค�าได�มขี�อตกลงระหว#างผู�เข�าร#วมค�าเปAน
ลายลักษณ�อักษรกําหนดให�ผู�เข�าร#วมค�ารายใดรายหน่ึงเปAนผู�รับผดิชอบหลักในการเข�าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐาน
ดังกล#าวมาพร�อมการยื่นข�อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� กิจการร#วมค�าน้ันสามารถใช�ผลงาน
ของผู�ร#วมค�าหลักรายเดียวเปAนผลงานของกิจการร#วมค�าท่ียื่นเสนอราคาได� 
ท้ังน้ี "กิจการร#วมค�าท่ีจดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม#" หมายความว#า กิจการร#วมค�าท่ีจดทะเบียนเปAนนิติบุคคลต#อหน#วยงานของรัฐซ่ึงมี
หน�าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�) 
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู#สัญญาต�องไม#อยู#ในฐานะเปAนผู�ไม#แสดงบัญชีรายรับรายจ#าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ#ายไม#
ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู#สัญญากับหน#วยงานภาครัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-
Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐ 
 
 



๙. คู#สญัญาต�องรับและจ#ายเงินผ#านบัญชีธนาคาร เว�นแต# การจ#ายเงินแต#ละครั้งซ่ึงมีมลูค#าไม#เกิน สามหมื่นบาทคู#สญัญาอาจจ#าย 
เปAนเงินสดก็ได� 
๑๐. ตามเอกสารแนบท�ายประกาศ 
 
กําหนดยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ........................ ระหว#างเวลา 
........................ น. ถึง ........................ น. 
ผู�สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด�วยอิเล็กทรอนิกส� ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ#านทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วย
อิเล็กทรอนิกส�และชําระเงินผ#านทางธนาคาร ในระหว#างวันท่ี ........................ ถึงวันท่ี ........................ โดยดาวน�โหลดเอกสารผ#านทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเลก็ทรอนิกส� ได�ภายหลังจากชําระเงินเปAนท่ีเรียบร�อยแล�วจนถึงก#อนวันเสนอราคา 
ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซต� http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ 

 
ผู�สนใจต�องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานท่ีหรือแบบรปูรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง กรมพัฒนาท่ีดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ผ#านทางอีเมล� r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th ภายในวันท่ี ........................ โดยกรมพัฒนา
ท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล#าวผ#านทางเว็บไซต� http://r07.ldd.go.th , 
www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................  
 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 

(นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ) 
ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

หมายเหตุ ผู�ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส#วนท่ี ๑ และเอกสารส#วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได�
ตั้งแต#วันท่ี ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

 



 

เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)  
เลขท่ี ........................  

ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเร'งซุปเปอร� พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
(e-bidding)  

ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗  
ลงวันท่ี พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

 
กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ซ่ึงต�อไปน้ีเรียกว�า "สํานักงาน" มีความประสงค#จะ ประกวดราคาจ%างขยายเช้ือสาร
เร�งซุปเปอร# พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ด%วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (e-bidding) ณ โดยมีข%อแนะนําและ
ข%อกําหนดดังต�อไปน้ี 
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว%ในระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส#  
๑.๓ สัญญาจ%างท่ัวไป  
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน  
(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสญัญา  
๑.๕ บทนิยาม  
(๑) ผู%เสนอราคาท่ีมผีลประโยชน#ร�วมกัน  
(๒) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปIนธรรม  
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว%ในระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส#  
(๑) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑  
(๒) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒  
๑.๗ แบบกล�อง ซอง 
๔.แบบกล�อง+ซอง.pdf 
๑.๘ รายละเอียด พด.๑ 
รายละเอียดจัดจ%างขยายเช้ือ ซุปเปอร# พด.๑.pdf 
๑.๙ รายละเอียด พด.๒ 
รายละเอียดจัดจ%างขยายเช้ือ ซุปเปอร# พด.๒.pdf 
๑.๑๐ รายละเอียด พด.๓ 
รายละเอียดจัดจ%างขยายเช้ือ ซุปเปอร# พด.๓.pdf 
๑.๑๑ รายละเอียด พด.๖ 
 
 



รายละเอียดจัดจ%างขยายเช้ือ ซุปเปอร# พด.๖ _๑_.pdf 
๑.๑๒ รายละเอียด พด.๗ 
รายละเอียดจัดจ%างขยายเช้ือ ซุปเปอร# พด.๗.pdf 
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๒.๑ ผู%เสนอราคาต%องเปIนผู%มีอาชีพรับจ%างงานท่ีประกวดราคาจ%าง 
๒.๒ ผู%เสนอราคาต%องไม�เปIนผู%ท่ีถูกระบุช่ือไว%ในบัญชีรายช่ือผู%ท้ิงงานของทางราชการและได%แจ%งเวียนช่ือแล%ว หรือไม�เปIนผู%ท่ีได%รับผลของ
การสั่งให%นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปIนผู%ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
๒.๓ ผู%เสนอราคาต%องไม�เปIนผู%มผีลประโยชน#ร�วมกันกับผู%เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือไม�เปIน
ผู%กระทําการอันเปIนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปIนธรรมตามข%อ ๑.๕  
๒.๔ ผู%เสนอราคาต%องไม�เปIนผู%ได%รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ%มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว%นแต�รัฐบาลของผู%เสนอราคาได%มีคําสั่ง
ให%สละสิทธ์ิและความคุ%มกันเช�นว�าน้ัน  
๒.๕ ผู%เสนอราคาต%องไม�เปIนผู%ท่ีถูกประเมินสิทธิผู%เสนอราคาในสถานะท่ีห%ามเข%าเสนอราคาและห%ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
๒.๖ ผู%เสนอราคาต%องเปIนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ%างในวงเงินไม�น%อยกว�า ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท และเปIนผลงานท่ีเปIนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงาน ตามกฎหมายว�าด%วยระเบียบบรหิารราชการส�วนท%องถ่ิน 
หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญตัใิห%มีฐานะเปIนราชการบรหิารส�วนท%องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ีสํานักงานเช่ือถือ 
ผู%เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร�วมค%า" ต%องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีกิจการร�วมค%าได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม� โดยหลักการกิจการร�วมค%าจะต%องมีคณุสมบัติครบถ%วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว%
ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให%เสนอราคาในนาม "กิจการร�วมค%า" ส�วนคุณสมบัติด%านผลงาน กิจการร�วมค%าดังกล�าว
สามารถนําผลงานของผู%เข%าร�วมค%ามาใช%แสดงเปIนผลงานของกิจการร�วมค%าท่ีเข%าประกวดราคาได% 
(๒) กรณีท่ีกิจการร�วมค%าไม�ได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม� โดยหลักการนิติบุคคลแต�ละนิตบุิคคลท่ีเข%าร�วมค%าทุกรายจะต%องมี
คุณสมบัติครบถ%วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคา เว%นแต�ในกรณีท่ีกิจการร�วมค%าได%มขี%อตกลงระหว�างผู%เข%าร�วมค%าเปIน
ลายลักษณ#อักษรกําหนดให%ผู%เข%าร�วมค%ารายใดรายหน่ึงเปIนผู%รับผดิชอบหลักในการเข%าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐาน
ดังกล�าวมาพร%อมการยื่นข%อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# กิจการร�วมค%าน้ันสามารถใช%ผลงาน
ของผู%ร�วมค%าหลักรายเดียวเปIนผลงานของกิจการร�วมค%าท่ียื่นเสนอราคาได% 
ท้ังน้ี "กิจการร�วมค%าท่ีจดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม�" หมายความว�า กิจการร�วมค%าท่ีจดทะเบียนเปIนนิติบุคคลต�อหน�วยงานของรัฐซ่ึงมี
หน%าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค%า กระทรวงพาณิชย#) 
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปIนคู�สัญญาต%องไม�อยู�ในฐานะเปIนผู%ไม�แสดงบัญชีรายรบัรายจ�าย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�
ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ 
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปIนคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงได%ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%าง ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส# (e-
Government Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส# ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต#ศูนย#ข%อมูลจัดซ้ือจัดจ%าง
ภาครัฐ  
๒.๙ คู�สัญญาต%องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว%นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมลูค�า ไม�เกินสามหมื่นบาทคู�สญัญาอาจจ�ายเปIน
เงินสดก็ได%  
๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
ผู%เสนอราคาจะต%องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร%อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# โดยแยกเปIน 
๒ ส�วน คือ 
 
 



๓.๑ ส'วนท่ี ๑ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู%เสนอราคาเปIนนิติบุคคล 
(ก) ห%างหุ%นส�วนสามญัหรือห%างหุ%นส�วนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ%นส�วนผู%จดัการ ผู%มี
อํานาจควบคุม (ถ%ามี) พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง  
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห#สนธิ บัญชีรายช่ือ
กรรมการผู%จดัการ ผู%มีอํานาจควบคุม (ถ%ามี) และบัญชีผู%ถือหุ%น รายใหญ� (ถ%ามี) พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง  
(๒) ในกรณีผู%เสนอราคาเปIนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิตบุิคคลให%ยื่น สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%น้ัน สําเนา
ข%อตกลงท่ีแสดงถึงการเข%าเปIนหุ%นส�วน (ถ%ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%เปIนหุ%นส�วน พร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง 
(๓) ในกรณีผู%เสนอราคาเปIนผู%เสนอราคาร�วมกันในฐานะเปIนผู%ร�วมค%า ให%ยื่นสําเนาสัญญาของการเข%าร�วมค%า สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู%ร�วมค%า และในกรณีท่ีผู%เข%าร�วมค%าฝ`ายใดเปIนบุคคลธรรมดา ท่ีมิใช�สัญชาตไิทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%ร�วม
ค%าฝ`ายใดเปIนนิติบุคคล ให%ยื่นเอกสาร ตามท่ีระบุไว%ใน (๑)  
(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย# 
(๔.๒) สําเนาบัตรประชาชน 
(๔.๓) สําเนาทะเบียนบ%าน 
(๔.๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูค�าเพ่ิม 
(๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได%ยื่นพร%อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# ตามแบบในข%อ ๑.๖ 
(๑) โดยไม�ต%องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
๓.๒ ส'วนท่ี ๒ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปfดอากรแสตมปgตามกฎหมายในกรณีท่ีผู%เสนอราคามอบอํานาจ ให%บุคคลอ่ืนลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส# หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู%เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# แทน 
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข%อ ๕ 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานจ%างพร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง (ให%ใช%ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงานตามข%อ ๒.๖ เท�าน้ัน) 
(๔) บัญชีรายการจ%าง ซ่ึงจะต%องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ# ค�าแรงงาน ภาษีประเภทต�างๆ รวมท้ังกําไรไว%ด%วย 
(๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได%ยื่นพร%อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส#ตามแบบในข%อ ๑.๖ 
(๒) โดยไม�ต%องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู%เสนอราคาต%องยื่นข%อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส#ตามท่ีกําหนดไว%ในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส#น้ี โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส#หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู%เสนอราคา โดยไม�ต%องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
๔.๒ ในการเสนอราคาให%เสนอราคาเปIนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือ
ต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว%ท%ายใบเสนอราคาให%ถูกต%อง โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมค�าภาษีมลูค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค�าใช%จ�ายท้ังปวงไว%แล%ว  
ราคาท่ีเสนอจะต%องเสนอกําหนดยนืราคาไม�น%อยกว�า ๙๐ วัน นับแต�วันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู%เสนอราคาต%อง
รับผิดชอบราคาท่ีตนได%เสนอไว%และจะถอนการเสนอราคามไิด%  
๔.๓ ผู%เสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจ%างแล%วเสรจ็ไม�เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ%าง  
๔.๔ ก�อนเสนอราคา ผู%เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถ่ีถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาจ%าง
อิเล็กทรอนิกส#ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจ%างอิเล็กทรอนิกส# 



๔.๕ ผู%เสนอราคาจะต%องยื่นข%อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# ในวันท่ี ........................ ระหว�าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.  
เมื่อพ%นกําหนดเวลายื่นข%อเสนอและเสนอราคาแล%ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข%อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%เสนอราคาแต�ละรายว�า เปIนผู%เสนอ
ราคาท่ีมผีลประโยชน#ร�วมกันกับผู%เสนอราคารายอ่ืนตามข%อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม� 
หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ก�อนหรือในขณะ ท่ีมีการพิจารณาข%อเสนอว�า มผีู%เสนอราคา
รายใดกระทําการอันเปIนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปIนธรรมตามข%อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว�ามีการกระทําอันเปIน
การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปIนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู%เสนอราคารายน้ันออกจากการเปIนผู%เสนอราคา และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู%เสนอราคาดังกล�าวเปIนผู%ท้ิงงาน เว%นแต�คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะ
วินิจฉัยได%ว�าผู%เสนอราคารายน้ันเปIนผู%ท่ีให%ความร�วมมือเปIนประโยชน#ต�อการพิจารณาของทางราชการและมไิด%เปIนผู%รเิริม่ให%มีการ
กระทําดังกล�าว  
๔.๖ ผู%เสนอราคาจะต%องปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว%ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต%องเปIนราคาท่ีรวมภาษีมลูค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ%ามี) รวมค�าใช%จ�ายท้ังปวงไว%ด%วยแล%ว 
(๓) ผู%เสนอราคาจะต%องลงทะเบียนเพ่ือเข%าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
(๔) ห%ามผู%เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(๕) ผู%เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด%วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ของ
กรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว%ในเว็บไซต# www.gprocurement.go.th 
๕. หลักประกันการเสนอราคา 
ผู%เสนอราคาต%องวางหลักประกันการเสนอราคาพร%อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# โดยใช%
หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี จํานวน ๔๐๘,๓๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันสามร%อยยี่สิบห%าบาทถ%วน) 
๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๔ (๑) 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให%แก�สํานักงาน โดยเปIนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐด%วยอิเล็กทรอนิกส# หรือ
ก�อนหน%าน้ันไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีท่ีผู%เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปIนหลักประกันการเสนอราคา จะต%องส�งต%นฉบับเอกสาร
ดังกล�าวมาให%ส�วนราชการตรวจสอบความถูกต%อง ในวันท่ี ........................ ระหว�างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
ตามแบบตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดให%ระบุช่ือผู%เสนอ
ราคา เปIนผู%วางหลักประกันการเสนอราคา ดังน้ัน กรณีท่ีผู%เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร�วมค%า" ประสงค#จะใช%หนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารในประเทศเปIนหลักประกันการเสนอราคา ให%ดําเนินการดังน้ี  
(๑) กรณีท่ีกิจการร�วมค%าได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม� ให%ระบุช่ือผู%เสนอราคา ซ่ึงต%องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการ
ร�วมค%า เท�าน้ัน 
(๒) กรณีท่ีกิจการร�วมค%าไม�ได%จดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม� ให%ระบุช่ือผู%เสนอราคา ซ่ึงต%องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติ
บุคคลรายใดรายหน่ึงตามท่ีสัญญาร�วมค%ากําหนดให%เปIนผู%เข%าเสนอราคากับทางราชการ 
ท้ังน้ี "กิจการร�วมค%าท่ีจดทะเบียนเปIนนิติบุคคลใหม�" หมายความว�า กิจการร�วมค%าท่ีจดทะเบียนเปIนนิติบุคคลต�อหน�วยงานของรัฐซ่ึงมี
หน%าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค%า กระทรวงพาณิชย#)  
 
 



หลักประกันการเสนอราคาตามข%อน้ี สํานักงานจะคืนให%ผู%เสนอราคาหรือผู%ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได%พิจารณาใน
เบ้ืองต%นเรียบร%อยแล%ว เว%นแต�ผู%เสนอราคารายท่ีคดัเลือกไว% ๓ ลําดับแรก จะคืนให%ต�อเมื่อได%ทําสัญญาหรือข%อตกลง หรือเมื่อผู%เสนอ
ราคาได%พ%นจากข%อผูกพันแล%ว  
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนให%โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
๖. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข%อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ครั้งน้ี สํานักงานจะพิจารณาตัดสนิโดยใช%หลักเกณฑ# ราคา และจะ
พิจารณาจาก ราคารวม  
๖.๒ หากผู%เสนอราคารายใดมีคณุสมบัตไิม�ถูกต%องตามข%อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข%อเสนอไม�ถูกต%อง หรือไม�ครบถ%วนตามข%อ ๓ หรือ
ยื่นข%อเสนอไม�ถูกต%องตามข%อ ๔ แล%ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะไม�รับพิจารณาราคาของผู%เสนอ
ราคารายน้ัน เว%นแต�เปIนข%อผิดพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ใน
ส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปIนประโยชน#ต�อสํานักงานเท�าน้ัน  
๖.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไม�พิจารณาข%อเสนอของผู%เสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) ไม�ปรากฏช่ือผู%เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู%รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบจัดซ้ือจัดจ%างด%วยอิเล็กทรอนิกส# หรือ
บัญชีรายช่ือผู%ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ%างด%วยอิเล็กทรอนิกส#ของสํานักงาน 
(๒) ไม�กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส#ของผู%เสนอราคาอย�างหน่ึงอย�างใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ%างด%วยอิเล็กทรอนิกส# 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ท่ีเปIนสาระสาํคัญ หรือมีผลทําให%
เกิดความได%เปรียบเสียเปรียบแก�ผู%เสนอราคารายอ่ืน  
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
หรือสํานักงาน มสีิทธิให%ผู%เสนอราคาช้ีแจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข%อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข%องกับผู%เสนอราคาได% สาํนักงานมีสิทธิท่ี
จะไม�รับข%อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสญัญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต%อง 
๖.๕ สํานักงานทรงไว%ซึ่งสิทธิท่ีจะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได% และอาจพิจารณาเลือกจ%าง ใน
จํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#โดยไม�พิจารณาจัดจ%างเลยก็
ได% สดุแต�จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน#ของทางราชการเปIนสําคัญ และให%ถือว�าการตัดสินของสํานักงานเปIนเด็ดขาด ผู%เสนอราคาจะ
เรียกร%องค�าเสียหายใดๆ มิได% รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#และลงโทษผู%เสนอราคาเปIนผู%ท้ิงงาน 
ไม�ว�าจะเปIนผู%เสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได%ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอ
เอกสารอันเปIนเท็จ หรือใช%ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปIนต%น  
ในกรณีท่ีผู%เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได%ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสญัญาได% คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือสํานักงานจะให% ผู%เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให%เช่ือได%ว�า ผู%เสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามประกวดราคาจ%างอิเล็กทรอนิกส#ให%เสร็จสมบูรณ# หากคําช้ีแจงไม�เปIนท่ีรับฟnงได% สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม�รับข%อเสนอ
หรือไม�รับราคาของผู%เสนอราคารายน้ัน  
๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข%อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข%อเสนอว�า ผู%เสนอราคาท่ีมสีิทธิ ได%รับการคัดเลือกเปIนผู%เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน#ร�วมกันกับผู%เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือเปIนผู%เสนอราคา ท่ีกระทําการอันเปIนการ
ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปIนธรรม ตามข%อ ๑.๕ สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผู%เสนอราคาท่ีได%รับคัดเลือกรายดังกล�าวออก 
และสาํนักงานจะพิจารณาลงโทษผู%เสนอราคารายน้ันเปIนผู%ท้ิงงาน  
ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได%ดําเนินการไปแล%วจะเปIนประโยชน#แก�ทาง
ราชการอย�างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได% 
 



๗. การทําสัญญาจาง 
ผู%ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะต%องทําสญัญาจ%างตามแบบสัญญา ดังระบุในข%อ ๑.๓ กับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได%รับแจ%ง และจะต%องวางหลกัประกันสญัญาเปIนจํานวนเงินเท�ากับร%อยละ ๕ ของราคาค�าจ%างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ได% ให%
สํานักงานยึดถือไว%ในขณะทําสญัญา โดยใช%หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี  
๗.๑ เงินสด 
๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให%แก�สํานักงาน โดยเปIนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก�อนหน%าน้ัน ไม�เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๔ (๒) 
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย#ท่ีได%รับ
อนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย#และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได%แจ%งช่ือ
เวียนให%ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช% ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๔ (๒) 
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให% โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู%ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (ผู%รับจ%าง) พ%นจากข%อ
ผูกพันตามสัญญาจ%างแล%ว 
๘. ค'าจางและการจ'ายเงิน 
สํานักงานจะจ�ายเงินค�าจ%าง โดยแบ�งออกเปIน ๕ งวด ดังน้ี 
งวดท่ี ๑ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๒๖.๕๗ ของค�าจ%าง เมื่อผู%รบัจ%างได%ปฏบัิติงาน งวดท่ี ๑ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๒๖.๕๗ 
ของค�าจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏบัิติงาน ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๑๓๑,๕๐๐ ซอง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซ่ึงต%องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
งวดท่ี ๒ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๓๒.๑๔ ของค�าจ%าง เมื่อผู%รบัจ%างได%ปฏบัิติงาน งวดท่ี ๒ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๓๒.๑๔ 
ของค�าจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏบัิติงาน ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๑๘๗,๕๐๐ ซอง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซ่ึงต%องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
งวดท่ี ๓ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๕.๑๒ ของค�าจ%าง เมื่อผู%รบัจ%างได%ปฏบัิติงาน งวดท่ี ๓ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๕.๑๒ 
ของค�าจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏบัิติงาน ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๙๕,๐๐๐ ซอง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซ่ึงต%องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
งวดท่ี ๔ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๐.๕๗ ของค�าจ%าง เมื่อผู%รบัจ%างได%ปฏบัิติงาน งวดท่ี ๔ เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๐.๕๗ 
ของค�าจ%าง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏบัิติงาน ส�งมอบสารเร�งซุปเปอร# พด.๑ จํานวน ๕๙,๕๐๐ ซอง เมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงาน ได%ปริมาณงาน
พร%อมคุณภาพ ซ่ึงต%องผ�านการตรวจสอบตามเกณฑ#มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ให%แล%วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
งวดสุดท%าย เปIนจํานวนเงินในอัตราร%อยละ ๑๕.๖ ของค�าจ%าง เมื่อผู%รบัจ%างได%ปฏบัิติงานท้ังหมดให%แล%วเสร็จเรียบร%อยตามสญัญา รวมท้ัง
ทําสถานท่ีจ%างให%สะอาดเรยีบร%อย 
๙. อัตราค'าปรับ 
ค�าปรับตามแบบสญัญาจ%างข%อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร%อยละ ๐.๑๐ ของค�าจ%างตามสัญญาต�อวัน 
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร'อง 
ผู%ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ซึ่งได%ทําข%อตกลงเปIนหนังสือ หรือทําสัญญาจ%าง ตามแบบ ดังระบุในข%อ ๑.๓ แล%วแต�กรณี 
จะต%องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ%างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น%อยกว�า ๓ เดือน นับถัดจากวันท่ีสํานักงานได%รับมอบ
งาน โดยผู%รับจ%างต%องรีบจัดการซ�อมแซมแก%ไขให%ใช%การได%ดดีังเดมิภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได%รับแจ%งความชํารุดบกพร�อง 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
๑๑.๑ เงินค�าจ%างสําหรับงานจ%างครั้งน้ี ได%มาจากเงินงบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๐ 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได%ต�อเมื่อ สํานักงานได%รับอนุมัติเงินค�าจ%างจากเงินงบประมาณประจําปo พ.ศ. ๒๕๖๐ แล%วเท�าน้ัน  



๑๑.๒ เมื่อสํานักงานได%คัดเลือกผู%เสนอราคารายใด ให%เปIนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#แล%ว ถ%าผู%รับจ%างจะต%อง
สั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ%างดังกล�าวเข%ามาจากต�างประเทศ และของน้ันต%องนําเข%ามาโดยทางเรือในเส%นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และ
สามารถให%บริการรับขนได%ตามท่ีรฐัมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู%เสนอราคาซ่ึงเปIนผู%รับจ%างจะต%องปฏิบัตติามกฎหมายว�า
ด%วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
(๑) แจ%งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข%ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ%าท�า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต�วันท่ีผู%รับจ%างสั่งหรือซ้ือของจาก
ต�างประเทศ เว%นแต�เปIนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืนได% 
(๒) จัดการให%สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมสีิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว%นแต�จะได%รบั
อนุญาตจากกรมเจ%าท�า ให%บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต%องได%รับอนุญาตเช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปIนของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
(๓) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู%รับจ%างจะต%องรับผิดตามกฎหมายว�าด%วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
๑๑.๓ ผู%เสนอราคาซ่ึงสํานักงานได%คัดเลือกแล%ว ไม�ไปทําสญัญา หรือข%อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว%ในข%อ ๗ สํานักงานจะ
ริบหลักประกันการยื่นข%อเสนอ หรือเรียกร%องจากผู%ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข%อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกร%องให%ชดใช%ความ
เสียหายอ่ืน (ถ%ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให%เปIนผู%ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ  
๑๑.๔ สํานักงานสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก%ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข%อกําหนดในแบบสัญญาให%เปIนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ%ามี) 
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว�างระยะเวลาการจ%างผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ#ท่ีกฎหมายและระเบียบได%กําหนดไว%โดยเคร�งครดั 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗  
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

 


