
 
ประกาศกรมพฒันาทีด่นิ โดย สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซปุเปอร์ พด.๓ 
สารเร่งซปุเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน 263,๐๐๐ ซอง 

ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จํานวน  ๑๐,๐๐๐ ซอง  สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒  จํานวน 
๑๐,๐๐๐ ซอง  สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓  จํานวน ๘๘,๐๐๐ ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จํานวน ๘๕,๐๐๐ ซอง  
และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน ๗๐,๐๐๐ ซอง รวมจํานวน ๒๖๓,๐๐๐ ซอง เป็นเงินงบประมาณ  
๓,๕๙๑,๕๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือใช้ในกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และกิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ โดยมีรายการดังต่อไปน้ี 

                  1. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร  แบ่งเป็น 

สารเร่งซุปเปอร์พด.๑      จํานวน  10,๐๐๐ ซอง   

สารเร่งซุปเปอร์พด.๒      จํานวน  10,๐๐๐ ซอง 

                    2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ แบ่งเป็น   

สารเร่งซุปเปอร์พด.๓      จํานวน  88,๐๐๐   ซอง   

สารเร่งซุปเปอร์พด.๖      จํานวน  85,0๐๐    ซอง   

สารเร่งซุปเปอร์พด.๗      จํานวน  70,๐๐๐   ซอง   

                   รวมจํานวน 263,๐๐๐ ซอง งบประมาณรวม  3,591,5๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่น
หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
      

                    ๑.    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                    ๒.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    ๓.    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                    ๔.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 



                    ๕.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                    ๖.    มีคุณสมบัติและไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                    ๗.    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                    ๘.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก ่หน่วยงาน
ของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี                   
                    ๙.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                  ๑0.   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,400,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสีแ่สนบาทถ้วน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง
ต้องเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่าน้ัน  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ   
                  ผู้เสนอราคาทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กจิการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                  (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                  (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอั์กษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการย่ืน
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กจิการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าทีย่ื่นเสนอราคาได้ 
                   ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
                   ๑1.     ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                   ๑2.     ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                   ๑3.     ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด                     
 



 
                    ๑4.     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
                    ๑5.     ผู้เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ทีม่ีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค 
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้เขี่ยเช้ือจุลินทรีย์ ถงัหมักเช้ือจลุินทรีย์  ตู้บ่ม
เช้ือจุลินทรีย์  หม้อน่ึงความดันไอนํ้าสําหรับฆ่าเช้ือ  เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์ มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิต
และบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์   
                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผ่านทางอีเมล์ R05_2@ldd.go.th หรือช่องทาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ...................... โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ........................   
 
 
 
                                  ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
   

(นายสากล   ณฤทธ์ิ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 
เอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่     /2564 

ประกวดราคาจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเรง่ซุปเปอร์ พด.๓  
สารเร่งซปุเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน 263,๐๐๐ ซอง  

ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ โดย สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

ลงวันที ่       มกราคม 2564 
 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน 263,๐๐๐ ซอง  งบประมาณ  3,591,500 บาท (สามล้านห้าแสนเก้า
หมื่นหน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  โดย
มีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (1)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                 ๒.    คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ช่ัวคราว  เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,๔00,000.00 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้างต้อง
เป็นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่าน้ัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
                                   ผู้เสนอราคาทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กจิการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่
ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอั์กษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งน้ี "กจิการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
                          ๒.๑๑     ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑3     ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมมีูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

                          ๒.๑4     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



                          2.15    ผู้เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค 
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้เขี่ยเช้ือจุลินทรีย์ ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์  ตู้บ่ม
เช้ือจุลินทรีย์  หม้อน่ึงความดันไอนํ้าสําหรับฆ่าเช้ือ  เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์ มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิตและ
บรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์   
 

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ ่(ถ้าม)ี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (2)    ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 3.1(๑)(ก) หรือ 3.1(1)(ข) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (3)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (3.๑)   หนังสือรับรองผลงาน 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผู้เสนอราคาดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ๑.6 (๑) 
ให้อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) อีก 
 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ี
หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่น้ัน 

                                   (2)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณทีี่มี
การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๑0 เท่าน้ัน) 
 
                                  ทั้งน้ี เมื่อผู้เสนอราคาดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ๑.6(2) 
ให้อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) อีก 
    
 
 
 
 



                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน 9๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรปู และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข  
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวันที ่........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น.  เมื่อพ้น
กําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะทีม่ี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 

                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายใดราย
หน่ึงกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตัด
สิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้ 



                          ๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

                                   (๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 5.    หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา  

                         5.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กรมฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                         5.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรมฯ จะพิจารณาจาก  
ราคารวม 
                         5.๓      หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขท่ีกรมฯกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนขอ้เสนอรายน้ัน 

                          5.๔     กรมฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

                          5.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯ มสีิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรมฯมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาํสัญญา หากขอ้เท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
                          5.๖     กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่



ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                                ในกรณีที่ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรมฯ จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสรจ็สมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมฯ มีสทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทัง้น้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากกรมฯ 

                          5.๗     ก่อนลงนามในสัญญากรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนขอ้เสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 6.     การทาํสญัญาจ้าง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ 
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้
                          6.๑     เงินสด 

                          6.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมฯ โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ทํา
สัญญา หรือกอ่นหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                          6.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ 1.4(1) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          6.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ 1.4(1) 
                          6.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาจ้างแล้ว   
                 7.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                         กรมฯจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังน้ี     
           งวดที ่๑  เมื่อผู้ปฏิบัติงานส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จํานวน 10,๐๐๐ ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ 
จํานวน 10,๐๐๐ ซอง ทั้งน้ี ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ โดยทุกงวดต้องมีการกําหนดส่งมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา  
           งวดท่ี 2  เมื่อผู้ปฏิบัติงานส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ จํานวน 88,๐๐๐ ซอง ทั้งน้ี ส่งมอบงวดใดก่อน 
ก็ได้ โดยทุกงวดต้องมีการกําหนดส่งมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
           งวดท่ี 3  เมื่อผู้ปฏิบัติงานส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จํานวน 85,0๐๐ ซอง ทั้งน้ี ส่งมอบงวดใดก่อน 
ก็ได้ โดยทุกงวดต้องมีการกําหนดส่งมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา     



            งวดท่ี 4  เมื่อผู้ปฏิบัติงานส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน 70,๐๐๐ ซอง ทั้งน้ี ส่งมอบงวดใดก่อน 
ก็ได้ โดยทุกงวดต้องมีการกําหนดส่งมอบภายใน  9๐ วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา     
โดยส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯตามพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
                   - กลุ่มวิชาการฯ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 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.หาดคํา อ.เมือง จ.หนองคาย 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ์  อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 8.    อัตราคา่ปรบั 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี จะกําหนดในอัตรา
ร้อยละ ๐.1๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

                 9.    การรบัประกันความชํารดุบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําขอ้ตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า   3  เดือน  นับถัดจากวันที่กรมฯได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                 ๑0.    ข้อสงวนสทิธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑0.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4  แล้วเท่าน้ัน 

                          ๑0.๒   เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
น้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 



 
                          ๑0.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 กรมฯจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑0.๔   กรมฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาและข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑0.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสทิธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑0.๖   หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

                                   (๑)    หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างน้ันต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑1.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑2.    การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 

                          หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

 

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

      มกราคม 2564 
 



 

 
ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   

ขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด.๒  สารเรงซุปเปอร 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  ๑๐,๐๐๐ ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.๒  จํานวน ๑๐,๐๐๐ 

ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.๓  จํานวน ๘๘,๐๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร พด.๖ จํานวน ๘๕,๐๐๐ ซอง  และสารเรง

ซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๗๐,๐๐๐ ซอง รวมจํานวน ๒๖๓,๐๐๐ ซอง งบประมาณรวม  ๓,๕๙๑,๕๐๐ บาท  

(สามลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน)  โดยดําเนินการจัดจางขยายเชื้อ ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕ 

จากกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  และกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ  ประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๔   

 

๒.    วัตถุประสงค 

          เ พ่ือใชเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร  สําหรับรณรงค  สงเสริมกลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย 

ลดใชสารเคมีทางการเกษตร  หมอดินอาสา  เกษตรกร  และประชาชนผูสนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบ

เกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมี/เกษตรอินทรีย  ลดรายจาย  เพิ่มรายได  และขยายโอกาส  สนับสนุนกิจกรรม

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  และกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ  ประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๔  ตามนโยบายภาครัฐสูการปฏิบัติอยางเห็นผลและเปนรูปธรรม  

๓.     คุณสมบัติผูเสนอราคา 

                        ๓.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                   ๓.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                   3.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 
 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารแรงซุปเปอร พด.๑  สารเรงซุปเปอร พด.๒   

สารเรงซปุเปอร พด.๓ สารเรงซปุเปอร พด.๖  และ สารเรงซุปเปอรพด. ๗ 

 



  

                   3.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว  เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                   3.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชรีายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                   3.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                   3.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   3.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก หนวยงานของ
รัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                   3.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 

                   3.๑0   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา 1,4๐๐,00๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสี่แสนบาทถวน)  ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผูรับจางตองเปน
วงเงินในสัญญาเดียวกันเทานั้น  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ  
                  ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                              (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                               (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดยีว
เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                                ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                    3.๑1     ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 

                     3.๑2     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                     3.๑3     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 



  

                      3.๑4     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                      3.15    ผูเสนอราคาตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค เจาหนาที่

เทคนิคดานจุลินทรีย และเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเข่ียเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบมเชื้อจุลินทรีย   

หมอนึ่งความดันไอน้ําสําหรับฆาเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ

จุลินทรีย สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณชิย   

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

-  เอกสารแนบ  TOR  ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด.๒  สารเรงซุปเปอร 

พด.๓ สารเรงซุปเปอร พด.๖ และ  สารเรงซุปเปอร พด.๗  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  แบบซอง  

แบบกลองบรรจุสารเรง 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ 

-  กําหนดระยะเวลาดําเนินการ  9๐ วัน นับแตวันลงนามในสัญญา และหากผูรับจางสงมอบเกินกวา 
ระยะเวลากําหนดในสัญญา จะคิดคาปรับในอัตรารอยละ  0.10 ตอวัน ของราคาพัสดุทั้งหมดแตจะตองไมต่ํากวา 
วันละ 100  บาท 

๕. ระยะเวลาสงมอบ  กรมฯ จะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน 4 งวด ดังนี ้
           งวดที่ ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน 10,๐๐๐ ซอง ซุปเปอร พด.2  
จํานวน ๑๐,๐๐๐ ซอง รวมเปน ๒๐,๐๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบ
ภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
           งวดที่ ๒  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๓ จํานวน 88,๐๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอน 
ก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
           งวดที่ ๓  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน 85,๐๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอน 
ก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
           งวดที่ ๔  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.7 จํานวน 70,0๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอน 
ก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามพ้ืนที่ดังตอไปนี ้

- กลุ มวิ ชาการเ พ่ือการพัฒนาที่ดินสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 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.หาดคํา 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 

 
 
 
 



  

 

 

 
 

๖. การสุมตวัอยางเพ่ือการตรวจวิเคราะห 

- การสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียเพื่อการตรวจรับของนั้น  ตองสงสารเรงซุปเปอรฯ พด.   
ทุกชนิดที่จัดจางขยายเชื้อและดําเนินการสุมตัวอยางตามวิธีการสุมที่กําหนด  และนําตัวอยางท่ีสุมมาตรวจวิเคราะห
มาตรฐานทีก่องเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน  เทานั้น 

๗. วงเงินในการจัดจางขยายเชื้อสารเรง  ดังนี้ 
                    กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  และกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอนิทรียชีวภาพ    

สารเรงซุปเปอร พด.๑   จํานวน     10,๐๐๐    ซอง    
สารเรงซุปเปอร พด.๒   จํานวน     10,๐๐๐    ซอง   
สารเรงซุปเปอร พด.๓   จํานวน     88,๐๐๐    ซอง 
สารเรงซุปเปอร พด.๖   จํานวน     85,0๐๐    ซอง   
สารเรงซุปเปอรพด.๗    จํานวน     70,๐๐๐    ซอง  

รวมจํานวน ๒๖๓,0๐๐ ซอง งบประมาณรวมท้ังสิ้น  ๓,๕๙๑,๕00.- บาท (สามลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหารอย
บาทถวน) 
 

 



สพด. ซุปเปอร พด.1 ซุปเปอร พด.2 ซุปเปอร พด.3 ซุปเปอร พด.6 ซุปเปอร พด.7 รวม(ซอง)

วิชาการฯ 450              450              5,500            5,000            4,000            15,400         

ขอนแกน 1,250            1,250            11,000          10,500          8,500            32,500         

อุดรธานี 1,250            1,250            11,000          10,500          8,500            32,500         

มหาสารคาม 1,250            1,250            10,500          10,500          8,500            32,000         

หนองคาย 1,150            1,150            9,500            9,500            7,500            28,800         

กาฬสินธุ 1,300            1,300            11,500          10,500          9,500            34,100         

สกลนคร 1,250            1,250            11,000          10,500          9,500            33,500         

หนองบัวลําภู 1,050            1,050            9,000            9,000            7,000            27,100         

บึงกาฬ 1,050            1,050            9,000            9,000            7,000            27,100         

รวม (ซอง) 10,000         10,000         88,000         85,000         70,000         263,000        

แผนความตองการสารเรง  ซุปเปอร พด.

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี และกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5  ปงบประมาณ 2564



 

 

 

 

 



 



 



 

 
 
 





 
 

 



 



 



 
 
 
 





 
 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่   ๙   ธันวาคม  25๖3 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.1 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตปุยหมัก จํานวน 10,000 ซอง สําหรับใชในราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 1. สารเรงซุปเปอร พด.1 สําหรับผลิตปุยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ใชในการผลิตปุยหมัก    
1 ตัน 

 2. สารเรงซุปเปอร พด.1 สําหรับผลิตปุยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ประกอบดวย
เชื้อจุลินทรียยอยสลายเซลลูโลส 6  สายพันธุ  และจุลินทรียยอยสลายไขมัน 2  สายพันธุ 

  2.1 แบคทีเรียยอยสลายไขมัน 2 สายพันธุ    (Bacillus sp.01 ,Bacillus sp.02)                     
มปีริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 107  เซลลตอกรัม 

  2.2 แอคติโนมัยซีสยอยสลายเซลลูโลส 2 สายพันธุ  (Streptomyces sp.01 
Streptomyces sp.02) มีปริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัม  

  2.3 รายอยสลายเซลลูโลส 4 สายพันธุ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , 
Corynascus sp. , Scopulariopsis sp. ) มีปริมาณจุลินทรียแตละชนิดไมต่ํากวา 105 เซลลตอกรัมและ
ปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมดตองไมต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

 3. เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 
+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ
ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและวัน
หมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซือ้ขายบนซองที่บรรจุดวย 

 4. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 ขนาด 120 x 160 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํา
กวา 80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีน้ําเงินและสีแดงตาม
ตัวอยางแบบท่ีเปนภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถาม 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 5. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.1  กลองละ 50 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร  
พด.1 มีขนาดความกวาง 21.3 ซม. ยาว 30.5 ซม. สูง 24.5 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีแดง 
ตามตัวอยางแบบที่เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถาม
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 6. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5 กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5   

 7. เชื้อจุลินทรยีท้ัง 8 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียท้ัง  8 ชนิดนี้  ไปขาย/ให 
แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน  หรือกระทําดวยประการใดๆ  อันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาว
ตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และ
ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 



 2  

 8. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว ทั้งนี้ให
ดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 100,000 
ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 60 ซอง 
และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่   9  ธันวาคม   25๖3 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.2 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน  10,000  ซอง สําหรับใชในราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 1. สารเรงซุปเปอร พด. 2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชในการผลิต 
น้ําหมักชีวภาพ 50 ลิตร 

 2. สารเรงซุปเปอร พด. 2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบดวย 
จุลินทรีย 5 สายพันธุ  

  2.1 ยีสต 1 สายพันธุ (Pichia sp.)  

  2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.01)  

  2.3 แบคทีเรียยอยโปรตีน 1 สายพันธุ (Bacillus sp.03)  

  2.4 แบคทีเรียยอยไขมัน 1 สายพันธุ (Bacillus sp.04) 

  2.5 แบคทีเรียละลายอนินทรียฟอสฟอรัส 1 สายพันธุ (Burkholderia sp.) 

 จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัมและปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมดตองไม
ต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

 3. เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 
+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ
ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและ 
วันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

 4. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด. 2 ขนาด 100 x 150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํากวา 
80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีท้ังสีเขียวและสีแดงตามตัวอยางแบบที่เปน
ภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 5. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด. 2 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรง
ทนทาน ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด. 2 กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรง
ซุปเปอร พด. 2 มีขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีเขียว 
ตามตัวอยางแบบที่เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถาม
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 6. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5 กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5   

 7. เชื้อจุลินทรียทั้ง 5 สายพันธุนี้สงวนลิขสิทธิ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย/
ใหแลกเปลี่ยน เผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรีย
ดังกลาวตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
และชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 
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 8. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว 
ทั้งนี้ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 
100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 
60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่    9 ธันวาคม  25๖3 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.3 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช จํานวน  88,000 ซอง สําหรับใชใน
ราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

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

 2. สารเรงซุปเปอร พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช 
1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบดวย 

  2.1 Trichoderma viridae 1 สายพันธุ  

  2.2 Bacillus SP.05 1 สายพันธุ  

  จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัมและปริมาณจุลินทรียรวม
ทั้งหมดตองไมต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

 3. เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 
+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ
ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและ 
วันหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

 4. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 ขนาด 100 x 150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํา
กวา 80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีฟาและสีแดงตามตัวอยาง
แบบที่ เปนภาพสี  แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถาม 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 5. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.3  กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร 
พด.3 มีขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีฟา ตามตัวอยาง
แบบที่เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 6. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5 กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5   

 7. เชื้อจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดนี้  สงวนลิขสิทธิ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดนี้ ไปขาย/ให
แลกเปลี่ยน เผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาว
ตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และ
ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 
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 8. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว 
ทั้งนี้ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 
100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 
60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่  9 ธันวาคม  25๖3 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.6   พรอมบรรจุ   เพ่ือ
ผลิตสารบําบัดน้ําเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ  จํานวน 85,000  ซอง  สําหรับใชใน
ราชการ  ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. สารเรงซุปเปอร พด.6    สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุง
รําคาญ 1 ซอง  น้ําหนัก 25 กรัม   ใชในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น  50  ลิตร  และใช
ในการกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 

2. สารเรงซุปเปอร พด.6    สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น  และกําจัดลูกน้ํายุง
รําคาญ  1 ซอง  น้ําหนัก 25 กรัม  ประกอบดวยจุลินทรียท่ีกรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกไวแลวโดยเฉพาะ 
จํานวน 5 สายพันธุ  ดังตอไปนี้ 

2.1  ยีสต 1 สายพันธุ (Saccharomyces sp. 01)  
2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.02) 
2.3  แบคทีเรียยอยโปรตีน (Bacillus sp.06) 
2.4  แบคทีเรียยอยไขมัน (Bacillus sp.07)  
2.5  แบคทีเรียกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ (Bacillus sp.08) 
จุลินทรียแตละชนิดมีปริมาณไมต่ํากวา 107  เซลลตอกรัม  ปริมาณจุลินทรียรวมท้ังหมดตองไม

ต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง  โดยมีความชื้นไมเกิน  10 เปอรเซน็ต 
3.  เชื้อจุลินทรียตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ
ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและวัน
หมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

4. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํา
กวา 80 ไมครอน  พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีมวงและสีแดงตามตัวอยาง
แบบที่เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

5. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6  เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน  
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.6  กลองละ 100  ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร 
พด.6   มีขนาดกวาง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีมวง ตามตัวอยาง
แบบท่ีเปนภาพสีแนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 6. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5 กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน  และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5   

 

 



 8  

 7. เชื้อจุลินทรียท้ัง 5 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียทั้ง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให  
แลกเปลี่ยนเผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาวตก
ไปอยูในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช
คาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 

8. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว  ทั้งนี้ 
ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ  
100,000 ซอง  ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา  100,000  ซอง  ขึ้นไปใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 
60 ซอง  และวิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง 
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รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่    9 ธันวาคม  25๖3 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.7 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช จํานวน  70,000  ซอง สําหรับใชในราชการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 1. สารเรงซุปเปอร พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใชใน
การผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช 50 ลิตร 

 2. สารเรงซุปเปอร พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม 
ประกอบดวยจุลินทรียที่กรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกไวแลวโดยเฉพาะ  จํานวน  3 สายพันธุ ดังตอไปนี้ 

  2.1 ยีสต 1 สายพันธุ (Saccharomyces sp.02)      

  2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพันธุ (Gluconobacter  sp.)   

  2.3 แบคทีเรยนผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ (Lactobacillus sp.03)  

จุลินทรียแตละชนิดตองมีปริมาณไมต่ํากวา 107 เซลลตอกรัมและปริมาณจุลินทรียรวม
ทั้งหมดตองไมต่ํากวา 1010 เซลลตอซอง โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต  

 3. เชื้อจุลินทรยีตองบรรจุในซองฟอลย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนา แบบ (OPE 
+ aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ดาน ไมมีรอยรั่ว อากาศถายเทไมได สามารถ
ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางดี สะดวกในการนํามาใชและเก็บรักษา พรอมทั้งแจงวันผลิตและ 
วนัหมดอายุภายใน 1 ป และระบุวาหามซื้อขายบนซองที่บรรจุดวย 

 4. ซองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 ขนาด 100 x 150 มม. อลูมิเนียมฟอลยมีความหนาไมต่ํา
กวา 80 ไมครอน พิมพ 3 สี หนา-หลัง (พื้นขาว) ตัวอักษรบนซองฟอลยมีทั้งสีเขียวและสีน้ําตาลตาม
ตัวอยางแบบที่เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงติดตอสอบถาม 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 5. กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7 เปนกลองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน 
ไมเสียหายตอการขนยาย บรรจุสารเรงซุปเปอร พด.7  กลองละ 100 ซอง กลองบรรจุสารเรงซุปเปอร 
พด.7 มีขนาดกวาง 22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลองมีสีเขียว ตามตัวอยาง
แบบที่ เปนภาพสี แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยางรูปแบบจริงใหติดตอสอบถาม 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 6. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน  และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5   

 7. เชื้อจุลินทรียท้ัง 3 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์ หามผูรับจางนําเชื้อจุลินทรียท้ัง 3 ชนิดนี้ ไปขาย/ให
แลกเปลี่ยน เผยแพรตอสาธารณชน หรือกระทําดวยประการใดๆอันอาจเปนเหตุใหเชื้อจุลินทรียดังกลาว
ตกไปอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผูรับจางฝาฝนจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และ
ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนใหแกผูวาจาง 
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 8. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยสุมเก็บตัวอยางเมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว 
ทั้งนี้ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจางขยายเชื้อนอยกวาหรือ เทากับ 
100,000 ซอง ถาจัดจางขยายเชื้อมากกวา 100,000 ซอง ขึ้นไป ใหดําเนินการสุมตัวอยางมาจํานวน 
60 ซอง และวิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง 
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