
เอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี  136 /2558 
การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สําหรับการผลิตและการควบคุมศัตรูพืช  จํานวน 8 รายการ 

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
และโครงการลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 

   ตามประกาศสอบราคาจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันท่ี  22  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
**************************************** 

 

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ   ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า   “จังหวัด”   มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือใช้สําหรับการผลิตและการควบคุมศัตรูพืช  จํานวน 8 รายการ  ดังนี้  

 

1.  ชุดตรวจ NPK และค่า pH ของดิน (Soil test kit) พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  22  ชุด   
2.  ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0   จํานวน  4,422  กิโลกรัม 
3. ปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0  จํานวน  1,326  กิโลกรัม 
4.  ปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-60  จํานวน  1,258  กิโลกรัม 
5. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา    จํานวน    523   ขวด 
6. ข้าวสารเจ้า 100% ชนิดข้าวขาว จํานวน  1,260   กิโลกรัม 
7. ถุงพลาสติกร้อนใส  จํานวน    105   กิโลกรัม 
8. หนังยางรัดของ วงเล็ก  จํานวน     21    กิโลกรัม 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้
ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดและเง่ือนไขคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 

  1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย       
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   (1)  หลักประกันสัญญา 
  1.5  บทนิยาม 
   (1)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
   (1)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
   (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุ ตามประกาศสอบราคาซ้ือวัสดุดังกล่าว 
  2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
         /4. ผู้เสนอราคาต้องไม่... 
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  4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคา
ให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
            ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา 
            ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ท่ีเป็นเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
             ๗.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
ข้อ 3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 
   3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  บัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และสําเนา
ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  บัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และสําเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุก
ฉบับ 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาให้นําสําเนาภาพถ่ายใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  และหากมีใบทะเบียนพาณิชย์ก็ให้นํามาแสดงด้วย พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้องทุก
ฉบับ 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน  (1) 

(4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ               
ในข้อ 1.6 (1) 

สําเนาภาพถ่ายท่ีนํามาประกอบการยื่นซองสอบราคาดังกล่าวข้างต้น จะต้องให้ผู้มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลเป็นผู้รับรอง พร้อมประทับตราบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) ทุกฉบับด้วย และ
จะต้องนําต้นฉบับมาแสดงต่อคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเม่ือร้องขอ    

 
      /3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อย... 
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  3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                 

ท่ีสอบราคาซ้ือ 
   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคา 
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาหรือทําการอ่ืนแทน 
   (3) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมด ท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ  
ในข้อ 1.6  (2) 

ข้อ 4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง   หากเป็นตัวเลขหรือ
ตัวอักษรท่ีเก่ียวกับจํานวนเงินให้ขีดฆ่าท้ังจํานวน และเขียนจํานวนใหม่พร้อมลงนามกํากับไว้ทุกแห่งด้วย  

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงซองเดียว ราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจด
ทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  
เรียบร้อยตามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีกําหนด 
  ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ถนนกสิกรรม  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุท่ีจัดซ้ือไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน   
3  วัน 
  4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาตามแบบท่ี กวพ.กําหนด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง
สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซอง  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา   เลขท่ี 
136/2558”   ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันท่ี   7   มกราคม  2558   
ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึงเวลา 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ   โดยให้
ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
         /เม่ือพ้นกําหนด....... 
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  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    

4.7 เม่ือผู้เสนอราคาได้ยื่นซองเสนอราคาแล้วเจ้าหน้าท่ีลงรับ โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวัน
และเวลาท่ีรับซองแล้วจะออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง และส่งมอบซองท่ีรับแล้วให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุทันที 
และเม่ือหลังจากวันปิดรับซองสอบราคาแล้ว  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งมอบใบเสนอราคาพร้อมเอกสารท้ังหมด
ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 และบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 พร้อมท้ังรายงานผลให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เพ่ือคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ  1.5 (1)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอ ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือก  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน  3  วัน นับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ในวันท่ี 9 มกราคม 2558  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 3  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

4.8 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาท่ียื่นต่อทางราชการแล้ว  
 

ข้อ5.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  จังหวัดศรีสะเกษจะพิจาณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไป จากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 

5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
                  /(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอ... 
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(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด หรือหลักฐานการส่งไปรษณีย์ 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรอืบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา  ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้   
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 

5.4 ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดใน 
เอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้
เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าสอบราคาโดยไม่ตัด ผู้เข้าสอบ
ราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคาราย
ใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ 

5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
จังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

5.6 จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง
จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับ 
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

5.7 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน   ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)  จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  จังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

ข้อ 6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1 เม่ือผู้เสนอราคารายใดได้รับการพิจารณารับราคาแล้วหากเป็นรายท่ียังไม่เคยนําต้นฉบับ 

และหรือสําเนาต้นฉบับท่ีแสดงการเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล  ออกโดยทางราชการไปมอบให้จังหวัดจะต้องนํา 
ต้นฉบับ และหรือสําเนาต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวไปมอบให้เจ้าหน้าท่ีของจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อน 
การจัดทําสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นับจากวันท่ีได้ติดต่อแจ้งให้ทราบ หากไม่สามารถนําเอกสาร
ต้นฉบับและหรือสําเนาต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ตามกําหนด  จังหวัดสงวนสิทธิไม่จัดทําสัญญากับผู้เสนอ 
                                                                              
                                                                                                  /ราคารายนั้น .... 
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ราคารายนั้นโดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น และเม่ือได้มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
จังหวัดจะได้ติดต่อแจ้งให้ทราบเพ่ือให้ไปติดต่อรับใบสั่งหรือทําสัญญาตามแบบของทางราชการ ภายในกําหนด 
7 วันทําการ นับจากวันท่ีได้ติดต่อแจ้งให้ทราบ 

6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ 
ของ  
ทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม 
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
  6.3 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทําการ  
ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.2 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับจังหวัดภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้  ให้
จังหวัดยึดถือไว้ใน    ขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็ดท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก่อนหน้า 

นั้น ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง 

ระบุในข้อ 1.4 (1) 
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท   

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
   (5) พันธบัตรรัฐบาล 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะ 
การสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
       

ข้อ 7. อัตราค่าปรับ 
หากผู้เสนอราคาได้ส่งมอบของล่วงเลยเวลาท่ีกําหนด  จังหวัดจะดําเนินการปรับตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นรายวนัในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของท่ียังไม่ได้  
ส่งมอบ  หรือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ 
 

ข้อ 8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง    
ผู้ชนะการสอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบท่ี กวพ. 

กําหนดแล้ว จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง ของสิ่งของซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
เดือน  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบนําของใหม่มาชดใช้ให้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

ข้อ 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
9.1 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือจังหวัดได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จากกรมส่งเสริมการเกษตร  แล้วเท่านั้น 
 
       /9.2 เม่ือจังหวัดได้คัด.... 
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9.2 เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบ
ราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือนําเข้าสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการ พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

9.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงจังหวัดคัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6.2  จังหวัดจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาเป็น
ผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 จังหวัดสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

ข้อ 10. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
 

 
 
 
 
 
        จังหวัดศรีสะเกษ 
              วันท่ี  22   ธันวาคม   พ.ศ. 2557 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สําหรับการผลิตและการควบคุมศัตรูพืช  
ตามประกาศสอบราคาจังหวัดศรีสะเกษ เลขท่ี  136 /2558   

ลงวันท่ี 22  ธันวาคม  พ.ศ.  2557 
 

1. ชุดตรวจสอบค่า NPK และค่า pH ของดิน (Soil test kit) พร้อมอุปกรณ์   
รายละเอียดคุณลักษณะ 
   - ชุดตรวจสอบ NPK และ pH สามารถวิเคราะห์ไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน์ของดินในรูป
ของแอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ และค่า
ปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ 50 ตัวอย่าง  

2. ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0    
       คุณลักษณะเฉพาะปุ๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ 
  ๑. มีลักษณะเป็นเม็ด หรือผลึกสีขาว หรือขาวหม่น โดยไม่มีการเติมสี  
                    ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง 
  ๒. ต้องมีธาตุไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๖ โดย
น้ําหนัก 
  ๓. ธาตุไนโตรเจนท้ังหมดอยู่ในรูปยูเรียไนโตรเจน (Urea Nitrogen) 
  ๔. มีปริมาณไบยูเร็ต (Biuret) ไม่เกินร้อยละ ๑ โดยน้ําหนัก 
3. ปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0   

       คุณลักษณะเฉพาะปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0 
1. มีปริมาณธาตุไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 18      

ของน้ําหนัก 
2. มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของฟอสเฟตท่ีเป็นประโยชน์  

(Available P2 O5) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 46 ของน้ําหนัก 
3. ลักษณะของปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง 

      4. ปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-60  
 คุณลักษณะเฉพาะปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-60 

1. มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทสท่ีละลายน้ํา (Water Soluble K2 
O) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของน้ําหนัก 

2. ลักษณะของปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง 
     5. หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา   ขนาดบรรจุ 20 กรัม ระบุวันผลิตในปี 2557 ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     6. ข้าวสารเจ้า 100% ชนิดข้าวขาว   
     7. ถุงพลาสติกร้อนใส ขนาด (กว้าง x ยาว)  7 x 11 นิ้ว   
     8. หนังยางรัดของ วงเล็ก   

 
 
 
 

 
 


