
 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จ านวน ๙๒,๖๐๐ ซอง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จ านวน  ๓๔,๑๐๐ ซอง  สารเร่งซุปเปอร์   พด.๒  จ านวน 
๓๑,๑๐๐ ซอง  สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓  จ านวน ๑๐,๐๐๐ ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จ านวน ๙,๘๐๐ 
ซอง และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จ านวน ๗,๖๐๐ ซอง รวมจ านวน ๙๒,๖๐๐ ซอง  เป็นเงิน
งบประมาณ  ๑,๓๖๘,๙๕๐ บาท(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ๕ โดยมีรายการดังต่อไปนี้     
 
                  ๑. กิจกรรมหลักท่ี ๗ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
                      กิจกรรมย่อยที่ ๗.๑ ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร  
                    สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑   จ านวน   ๑๓,๑๐๐    ซอง 
                    สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๒   จ านวน     ๙,๖๐๐    ซอง 
                  ๒. กิจกรรมย่อย ๗.๒ ผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.    
                    สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑   จ านวน   ๒๑,๐๐๐    ซอง 
                    สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๒   จ านวน   ๒๑,๕๐๐    ซอง 
                  ๓. กิจกรรมหลักท่ี ๑๑ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
                    สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๓   จ านวน     ๑๐,๐๐๐    ซอง   
                    สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๖   จ านวน      ๙,๘๐๐    ซอง 
                    สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๗   จ านวน      ๗,๖๐๐    ซอง 
                   รวมจ านวน ๙๒,๖๐๐ ซอง งบประมาณรวม  ๑,๓๖๘,๙๕๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่น
แปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 



                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนา
ที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐.   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้างต้องเป็น
วงเงินในสัญญาเดียวกันเท่านั้น  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ   
                  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                  (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                  (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กจิการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
                   ๑๑.     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                   ๑๒.     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



                   ๑๓.     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
                    ๑๔.     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา   
                    ๑๕.     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค 
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์  ตู้บ่ม
เชื้อจุลินทรีย์  หม้อนึ่งความดันไอน้ าส าหรับฆ่าเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์ มีโรงงานหรือสถานประกอบการ
ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์    
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผ่านทางอีเมล์ r05_2@ldd.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๕จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th,www.r05.ldd.go.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  

  
                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
  

  
  
  
  
  

 

ลงนาม สากล ณฤทธิ์     
(นายสากล ณฤทธิ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

  



 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่ ๖/๒๕๖๕ 

ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒  
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จ านวน ๙๒,๖๐๐ ซอง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที ่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จ านวน ๙๒,๖๐๐ ซอง  เป็นงบประมาณรวม  ๑,๓๖๘,๙๕๐ บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ณ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๗   แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
                                   (๑) ภาคผนวก ๒  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkIDgGVWA9KqPLNu0y2v2j


                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม
ฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง
ต้องเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
                               ผู้ยืน่ข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการ
ร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติ
บุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้า
นั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วม
ค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)  
                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                           ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



 
                          ๒.๑๔     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๑๕    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค 
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์  ตู้บ่ม
เชื้อจุลินทรีย์  หม้อนึ่งความดันไอน้ าส าหรับฆ่าเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์ มีโรงงานหรือสถานประกอบการ
ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์  

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๓.๑(๑)(ก) หรือ ๓.๑(๑)(ข) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่
กรณี 
                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   หนังสือรับรองผลงาน 
                          ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑) ให้อัตโนมัติโดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) อีก  
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ใน
กรณีท่ีมีการก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๐ เท่านั้น) 
                                  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตาม
แบบในข้อ๑.๖(๒) ให้อัตโนมัติโดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) อีก 
                                   (๓)  ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(ถ้ามี) 



                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมฯ ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมฯผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                             ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

                                 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมฯจะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมฯจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าว 



                               หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดรายหนึ่งกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาท าสัญญา และ
สามารถลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้ 
                           ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศโดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓    หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกรมฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเปน็การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ กรมฯมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมฯ มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญากรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 

                          ๕.๘     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว 
โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs 

                          ๕.๙     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 



                         ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมฯ
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรมฯ ได้รับมอบ
ไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                         กรมฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๕ งวด ดังนี ้
                          งวดที่ ๑   ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จ านวน ๓๔,๑๐๐ ซอง   
                          งวดที่ ๒   ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ จ านวน ๓๑,๑๐๐ ซอง                            
                          งวดที่ ๓   ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ซอง 
                          งวดที่ ๔   ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จ านวน ๙,๘๐๐ ซอง 
                          งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จ านวน ๗,๖๐๐ ซอง   
                          ทั้งนี้ ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ โดยทุกงวดต้องมีการก าหนดส่งมอบภายใน  ๖๐ วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา  โดยส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯตามพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

• กลุ่มวิชาการฯ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
• สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
• สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
• สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ถ. แจ้งสนิท กม.๗๒-๗๓ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
• สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย 
• สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 
• สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 
• สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวล าภู  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 



• สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ์  อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย  
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะก าหนดใน
อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่กรมฯได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรมฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 



                          ๑๐.๖   กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมฯ หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          กรมฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับกรมฯ ไว้ชั่วคราว 
  
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

 ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 



 
 

ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   
ขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซปุเปอร พด.๒  สารเรงซปุเปอร พด.๓   

สารเรงซุปเปอร พด.๖ และ สารเรงซุปเปอรพด.๗   
ของกรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

 

             
๑.    ความเปนมา 

ตามนโยบายกรมฯ  ในการสงเสริมเกษตรกรใหฟนฟูปรับปรุงคุณภาพดินและปรับปรุงโครงสรางของดินใหมี
ความอุดมสมบูรณและรักษาสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการรณรงคสงเสริมและขยายผลเพื่อใหเกิดกระแสในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมี โดยใชผลิตภัณฑจุลินทรีย จึงมีความจําเปนตอง
จัดหาป จจั ยการผลิ ตทางการ เกษตรที่ เน น ส ง เ สริ ม ให เ กษตรกรรู จั กการ พ่ึ งตน เองอย า ง เหมาะสม  
ลดตนทุน เพิ่มรายได และเพิ่มโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตร ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว
บรรลุวัตถุประสงค จึงมีความจําเปนตองเตรียมจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต  ๕  ไดแก สารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน 34,1๐๐ ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.๒   จํานวน 31,1๐๐ 
ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.๓  จํานวน 10,0๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร พด.๖ จํานวน 9,8๐๐ ซอง  และสารเรง
ซุปเปอร พด.๗ จํานวน 7,6๐๐ ซอง รวมจํานวน ๙๒,6๐๐ ซอง เปนงบประมาณรวม  ๑,368,900 บาท  
(หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน)  โดยดําเนินการจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.ฯจาก
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และ กิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕   
 
๒.    วัตถุประสงค 
          เ พ่ือใชเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร  สําหรับรณรงค  สงเสริมกลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย 
ลดใชสารเคมีทางการเกษตร  หมอดินอาสา  เกษตรกร  และประชาชนผูสนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบ
เกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมี/เกษตรอินทรีย  ลดรายจาย  เพิ่มรายได  และขยายโอกาส  สนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และ กิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร  ตามนโยบายภาครัฐสูการปฏิบัติอยางเห็นผลและเปนรูปธรรม  
 
๓.     คุณสมบัติผูเสนอราคา 
                        ๓.๑     ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส 
                   ๓.๒     ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                   3.๓     ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูยื่นขอเสนอกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                   3.๔     ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 
 
 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารแรงซุปเปอร พด.๑  สารเรงซุปเปอร พด.๒   
สารเรงซปุเปอร พด.๓ สารเรงซปุเปอร พด.๖  และ สารเรงซุปเปอรพด. ๗ 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. ................................ กรรมการ 



  

                   3.๕     ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา 5๐๐,00๐.๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)  ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผูรับจางตองเปนวงเงินใน
สัญญาเดียวกันเทานั้น  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ 

                   3.๖     ผูยื่นขอเสนอตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค เจาหนาที่
เทคนิคดานจุลินทรีย และเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเข่ียเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบมเชื้อจุลินทรีย   
หมอนึ่งความดันไอน้ําสําหรับฆาเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ
จุลินทรีย สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย   
 

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
     1. สารเรงซุปเปอร พด.1  

    1.1     สารเรงซุปเปอร พด.1 สําหรับผลิตปุยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100กรัม ใชในการผลิตปุยหมัก 1 ตัน 
     1.2   สารเรงซุปเปอร พด.1 สําหรับผลิตปุยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ประกอบดวย

เชื้อจุลินทรียยอยสลายเซลลูโลส 6 สายพันธุ และจุลินทรียยอยสลายไขมัน 2 สายพันธุ 
               1.2.1 แบคทีเรียยอยสลายไขมัน 2 สายพันธุ (Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มีปริมาณ

จุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 107  เซลลตอกรัม 
    1.2.2 แอคติโนมัยซีสยอยสลายเซลลูโลส 2 สายพันธุ (Streptomyces sp.01 , 

Streptomyces sp.02 ) 
 มีปริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัม 

   1.2.3 รายอยสลายเซลลูโลส 4 สายพันธุ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , 
Corynascus sp. , Scopulariopsis sp.) มีปริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 105  เซลลตอกรัม และปริมาณ
จุลินทรียรวมท้ังหมดตองไมต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

       1.3   เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถปองกันน้ําและ
ความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแสดง QR code แผนพับสารเรงซุปเปอร พด.
1  แจงวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

       1.4   ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 ขนาด 120x160 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา  
80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีน้ําเงินและสีแดงตามตัวอยางแบบที่เปน
ภาพสี แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

       1.5   กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 กลองละ 50 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 มีขนาดกวาง 
21.3 ซม. ยาว 30.5 ซม. สูง 24.5 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีแดง ตามตัวอยางแบบท่ีเปนภาพสีแนบทาย
ประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

       1.6   สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปท่ีสวนภูมิภาค ณ กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สพข.๕ 
และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5 รายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ ๖ 

       1.7   เชื้อจุลินทรียทั้ง 8 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 8 ชนิดนี้ ไปขาย / ให 
แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆ อันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาวตกไปอยูใน
ความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใชคาเสียหายอันเกิด
จากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 
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       1.8   ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปน 

ไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว ทั้งนี้ใหดําเนินการ
สุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อ
มากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แบบซองบรรจสุารเรงซุปเปอร พด.1 

 

 
 

ขนาด 120 x 160 มม. 
 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบกลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 

 

 
 

ขนาดกวาง 21.3 ซม.  ยาว 30.5 ซม.  สูง 24.5 ซม. 
 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

2. สารเรงซุปเปอร พด.2  
2.1 สารเรงซุปเปอร พด.2 สาํหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการผลิตน้ําหมัก

ชีวภาพ 50 ลิตร 
2.2 สารเรงซุปเปอร พด.2 สาํหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบดวยจุลินทรีย 

5 สายพันธุ 
2.2.1 ยีสต 1 สายพันธุ (Pichia sp.) 
2.2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.01) 
2.2.3 แบคทีเรียยอยโปรตีน 1 สายพันธุ (Bacillus sp.03) 
2.2.4 แบคทีเรียยอยไขมัน 1 สายพันธุ (Bacillus sp.04) 
2.2.5 แบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 1 สายพันธุ (Burkholderia sp.) 

 

จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัม และปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมดตองไมต่ํากวา 
1010  เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

2.3 เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิทท้ังสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถปองกันน้ําและ
ความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้ง แสดง QR code แผนพับสารเรงซุปเปอร  
พด.2  แจงวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

2.4 ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.2 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา  
80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีเขียวและสีแดงตามตัวอยางแบบท่ีเปน
ภาพสี แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

2.5 กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.2 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน  
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.2 กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.2 มี
ขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีเขียว ตามตัวอยางแบบที่เปนภาพสี
แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

   2.6 สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สวนภูมิภาค ณ กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.๕ และ
สถานีพัฒนาที่ดนิในสังกัด สพข.5 รายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ ๖ 

2.7 เชื้อจุลินทรียทั้ง 5 สายพันธุนี้ สงวนลิขสิทธิ์หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 5 ชนิดนี้  
ไปขาย / ให แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆ อันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรีย
ดังกลาวตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช
คาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

2.8 ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเม่ือสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว ทั้งนี้ใหดําเนินการสุม
ตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อ
มากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไปใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบซองบรรจสุารเรงซุปเปอร พด.2 

 

 
 

ขนาด 100 x 150 มม. 
 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบกลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.2 

 

 
 

ขนาดกวาง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สูง 22 ซม. 
 
 
 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

3. สารเรงซุปเปอร พด.3  
3.1 สารเรงซุปเปอร พด.3  สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช  

1 ซอง  น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช 100 กิโลกรัม 
3.2 สารเรงซุปเปอร พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช  

1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบดวย 
3.2.1 Trichoderma  viride  1  สายพันธุ 
3.2.2 Bacillus sp.05  1  สายพันธุ  

จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107  เซลลตอกรัม และปริมาณจุลินทรียรวมท้ังหมดตองไมต่ํากวา 
1010  เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต   

3.3 เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 
aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถปองกันน้ําและ
ความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้ง แสดง QR code แผนพับสารเรงซุปเปอร พด.
3  แจงวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

3.4 ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา  
80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีฟาและสีแดงตามตัวอยางแบบที่เปนภาพสี 
แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

3.5 กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 เปนกลองกระดาษท่ีมีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน  
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 มี
ขนาดกวาง 22.2  ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีฟา ตามตัวอยางแบบที่เปนภาพสี
แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

     3.6 สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สวนภูมิภาค ณ กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สพข.๕ และ
สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5 รายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ ๖ 

3.7 เชื้อจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดนี้ ไปขาย / ให 
แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาวตกไปอยูใน
ความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใชคาเสียหายอันเกิด
จากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

3.8 ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว  ทั้งนี้ใหดําเนินการสุม
ตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อ
มากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบซองบรรจสุารเรงซุปเปอร พด.3 

 

 
 

ขนาด 100 x 150 มม. 
 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบกลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 

 

 
 

ขนาดกวาง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สูง 22 ซม. 
 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

 
4. สารเรงซุปเปอร พด.6  

4.1 สารเรงซุปเปอร พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ  
1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 50 ลิตร และใชในการกําจัดลูกน้ํายุง
รําคาญ 

4.2 สารเรงซุปเปอร พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ  
1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบดวยจุลินทรียที่กรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกไวแลวโดยเฉพาะ จํานวน 5 สายพันธุ  
ดังตอไปนี้ 

4.2.1 ยีสต 1 สายพันธุ (Saccharomyces sp. 01)  
4.2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.02) 
4.2.3 แบคทีเรียยอยโปรตีน (Bacillus sp.06) 
4.2.4 แบคทีเรียยอยไขมัน (Bacillus sp.07)  
4.2.5 แบคทีเรียกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ (Bacillus sp.08) 

จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107  เซลลตอกรัม ปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมดตองไมต่ํากวา  
1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

4.3 เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถปองกันน้ําและ
ความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมท้ัง แสดง QR code แผนพับสารเรงซุปเปอร  
พด.6  แจงวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

4.4 ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา  
80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีมวงและสีแดงตามตัวอยางแบบท่ีเปน
ภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

4.5 กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6 เปนกลองกระดาษท่ีมีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน  
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6 กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6 มี
ขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีมวง ตามตัวอยางแบบที่เปนภาพสี
แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

    4.6 สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สวนภูมิภาค ณ กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สพข.๕ และ
สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5 รายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ ๖ 

4.7 เชื้อจุลินทรียทั้ง 5 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให 
แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาวตกไปอยูใน
ความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใชคาเสียหายอันเกิด
จากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

4.8 ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเม่ือสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว ทั้งนี้ใหดําเนินการสุม
ตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อ
มากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไปใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง 
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แบบซองบรรจสุารเรงซุปเปอร พด.6 

 

 
 

ขนาด 100 x 150 มม. 
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แบบกลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6 

 

 
 

ขนาดกวาง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สูง 22 ซม. 
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5. สารเรงซุปเปอร พด.7 
5.1 สารเรงซุปเปอร พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการ

ผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช 50 ลิตร 
5.2 สารเรงซุปเปอร  พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรู พืช 1 ซอง น้ํ าหนัก 25 กรัม  

ประกอบดวย จุลินทรียท่ีกรมพัฒนาที่ดินไดคดัเลือกไวแลวโดยเฉพาะ จํานวน 3 สายพันธุ ดังตอไปนี้ 
 5.2.1 ยีสต 1 สายพันธุ (Saccharomyces sp.02)    
 5.2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพันธุ (Gluconobacter sp.)     
 5.2.3 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.03)   

จุลินทรียแตละชนิดตองมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัม และปริมาณจุลินทรียรวมท้ังหมดตองไมต่ํา
กวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน10 เปอรเซ็นต 

5.3 เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย  (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ  (OPE + 
aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถปองกันน้ําและ
ความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้ง แสดง QR code แผนพับสารเรงซุปเปอร พด.
7 แจงวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

5.4 ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา  
80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีเขียวและสีน้ําตาลตามตัวอยางแบบที่เปน
ภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

5.5 กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7  เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทานไม
เสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 กลองละ 100  ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 มีขนาด
กวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีเขียว ตามตัวอยางแบบที่เปนภาพสีแนบ
ทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

    5.6 สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สวนภูมิภาค ณ กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สพข.๕ และ
สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5 รายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ ๖ 

5.7 เชื้อจุลินทรียทั้ง 3 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 3 ชนิดนี้ ไปขาย / ให 
แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาวตกไปอยูใน
ความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใชคาเสียหายอันเกิด
จากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

5.8 ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเม่ือสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว ทั้งนี้ใหดําเนินการสุม
ตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือเทากับ 100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อ
มากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
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แบบซองบรรจสุารเรงซุปเปอร พด.7 

 

     
 

 
ขนาด 100 x 150 มม. 

 

คณะกรรมการราง TOR ๑……………………………… ……………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 

๒................................ .................................................กรรมการ    ๓.  .................. .....................กรรมการ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แบบกลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 

 

 
 

ขนาดกวาง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สูง 22 ซม. 
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๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
-  กําหนดระยะเวลาดําเนินการ  6๐ วัน นับแตวันลงนามในสัญญา และหากผูรับจางสงมอบเกินกวา 

ระยะเวลากําหนดในสัญญา จะคิดคาปรับในอัตรารอยละ  0.10 ตอวัน ของราคาพัสดุทั้งหมดแตจะตองไมต่ํากวา 
วันละ 100  บาท 

๖. ระยะเวลาสงมอบ  กําหนดสงมอบเปน  5 งวด ดังนี ้
           งวดที่ ๑  สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน 34,1๐๐ ซอง    
           งวดที่ ๒  สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 31,1๐๐ ซอง    
           งวดที่ ๓  สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.3 จํานวน 10,0๐๐ ซอง   
           งวดที่ 4  สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน   9,8๐๐ ซอง   
           งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๗ จํานวน  7,6๐๐ ซอง   
           ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  6๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญา ตามพื้นที่ดังตอไปนี ้

- กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดินสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง   
   อ.เมือง จ.ขอนแกน 
- สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
- สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ถ. แจงสนิท กม.๗๒-๗๓ ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคาํ อ.เมือง จ.หนองคาย 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภ ู
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ  อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

๗. การสุมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห 

- การสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียเพื่อการตรวจรับของนั้น  ตองสงสารเรงซุปเปอรฯ พด.   
ทุกชนิดที่จัดจางขยายเชื้อและดําเนินการสุมตัวอยางตามวิธีการสุมที่กําหนด  และนําตัวอยางท่ีสุมมาตรวจวิเคราะห
มาตรฐานทีก่องเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน  เทานั้น 

๘. วงเงินในการจัดจางขยายเชื้อสารเรง   
                      

สารเรงซุปเปอร พด.๑   จํานวน      34,1๐๐    ซอง    
สารเรงซุปเปอร พด.๒   จํานวน      31,1๐๐    ซอง   
สารเรงซุปเปอร พด.๓   จํานวน      10,0๐๐    ซอง 
สารเรงซุปเปอร พด.๖   จํานวน        9,8๐๐    ซอง   
สารเรงซุปเปอร พด.๗   จํานวน        7,6๐๐    ซอง  

รวมจํานวน 92,6๐๐ ซอง งบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,368,950.- บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นแปดพันเการอย
หาสิบบาทถวน) 
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หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
              เกณฑในการพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะยื่นขอเสนอราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.1  
สารเรงซุปเปอร พด.๒ สารเรงซุปเปอร พด.๓ สารเรงซุปเปอร พด.๖ และสารเรงซุปเปอร พด.๗ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ใชเกณฑเสนอราคา พิจารณาจากราคาท่ีเสนอผานระบบของกรมบัญชีกลาง ในการคัดเลือกผูที่เสนอราคาต่ําสุดเปน 
ผูชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


	2
	tor(ลงเวป)

