
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด.๒ สารเรงซุปเปอร พด.๓ สารเรงซุปเปอร พด.๖ 
และสารเรงซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๒๕๘,๓๐๐ ซอง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาจางขยาย
เชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน  ๑๑๓,๐๐๐ ซอง  สารเรงซปุเปอร พด.๒  จํานวน ๑๒๓,๐๐๐ ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.
๓  จํานวน ๗,๕๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร พด.๖ จํานวน ๕,๘๐๐ ซอง และสารเรงซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๙,๐๐๐ ซอง รวมจํานวน 
๒๕๘,๓๐๐ ซอง เปนเงินงบประมาณ  ๓,๘๘๕,๑๐๐ บาท (สามลานแปดแสนแปดหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)  เพื่อใชในกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมยอยสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร และกิจกรรมพัฒนาและ
สงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ๕ โดยมีรายการดังตอไปนี้ 
                  ๑. กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ แบงเปน  
                      สารเรงซุปเปอรพด.๑                  จํานวน  ๑๑๓,๐๐๐ ซอง   
                     สารเรงซุปเปอรพด.๒                  จํานวน  ๑๒๓,๐๐๐ ซอง 
                    ๒. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมยอย สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร  แบงเปน 
                     สารเรงซุปเปอรพด.๓                  จํานวน  ๗,๕๐๐   ซอง 
                     สารเรงซุปเปอรพด.๖                  จํานวน  ๕,๘๐๐   ซอง    
                     สารเรงซุปเปอรพด.๗                  จํานวน  ๙,๐๐๐  ซอง    
                   รวมจํานวน ๒๕๘,๓๐๐ ซอง งบประมาณรวม  ๓,๘๘๕,๑๐๐.- บาท (สามลานแปดแสนแปดหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาท
ถวน)  ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไม
ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศ
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งให
สละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐.   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอย
กวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึง่หนังสือรับรองผลงานของผูรับจางตองเปนวงเงินในสัญญาเดียวกัน
เทานั้น  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ   
                  ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                  (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน 
กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                  (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวาง
ผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และ
แสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น
สามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอ
หนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                   ๑๑.     ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                   ๑๒.     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                   ๑๓.     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
                    ๑๔.     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
                    ๑๕.     ผูเสนอราคาตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค เจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย 
และเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเข่ียเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบมเชื้อจุลินทรีย  หมอนึ่งความดันไอน้ําสําหรับฆา
เชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑจุลินทรีย สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิง
พาณิชย   

 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 



www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ผานทางอีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕จะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th,www.r05.ldd.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที ่........................ 
  

  ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นายสากล ณฤทธิ์) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรบัเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

   



 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี ........................ 
ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด.๒ สารเรงซุปเปอร พด.๓ 

สารเรงซุปเปอร พด.๖ และสารเรงซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๒๕๘,๓๐๐ ซอง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงค
จะ ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด.๒ สารเรงซุปเปอร พด.๓ สารเรงซุปเปอร 
พด.๖ และสารเรงซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๒๕๘,๓๐๐ ซอง  งบประมาณ  ๓,๘๘๕,๑๐๐ บาท (สามลานแปดแสนแปด
หมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว  เนื่องจากเปนผูทีไ่มผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน



ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกหนวยงาน
ของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผูรับจางตองเปน
วงเงินในสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึง่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ 
                                   ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียว
เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบยีน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย) 
                          ๒.๑๑     ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑3     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
                          ๒.๑๔     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๑๕    ผูเสนอราคาตองมีหองปฏิบัติการจุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณ เทคนิค 



เจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย และเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ตูเขี่ยเชื้อจุลินทรีย ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบม
เชื้อจุลินทรีย  หมอนึ่งความดันไอน้ําสําหรับฆาเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิตและ
บรรจุผลิตภัณฑจุลินทรีย สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย  

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน รายใหญ (ถามี) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน ๓.๑(๑)(ก) หรือ ๓.๑(๑)(ข) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   หนังสือรับรองผลงาน 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ๑.๖ (๑) ใหอัตโนมัติโดยผูเสนอ
ราคาไมตองแนบแบบบัญชีเอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) อีก 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่ง
ติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปน
บุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๑๐ เทานั้น) 
                                  ทั้งนี้ เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ๑.๖(๒) ใหอัตโนมัติโดยผูเสนอ
ราคาไมตองแนบแบบบัญชีเอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) อีก 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ัง
หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว 



                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืน
ราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจ
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันที ่........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร 
PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกรมฯผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
ขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่น
ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มี
ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตกรมฯจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาว 
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดรายหนึ่งกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขา
มาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิ้งงานได 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบิัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 



                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่รมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรยีบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯมีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้งกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

                                ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากกรมฯ 



                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจาง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๑) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรมฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรมฯจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย
ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน ๑๑๓,๐๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบ
งวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
                          งวดท่ี ๒  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๓ จํานวน ๑๒๓,๐๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบ
งวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
                          งวดท่ี ๓  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๓ จํานวน ๗,๕๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร 
พด.๖ จํานวน ๕,๘๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๙,๐๐๐ ซอง รวมทั้งสิ้น  ๒๒,๓๐๐ ซอง 
ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา    
โดยสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.ฯตามพ้ืนที่ดังตอไปนี้ 

 กลุมวิชาการฯ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 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.อุดรธาน ี
 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.หนองบัวลําภู 
 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ  อ.เมือง จ.บึงกาฬ                                                        

เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่จางใหสะอาดเรียบรอย  

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ จะกําหนดในอัตรา
รอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันท่ีกรมฯไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมฯไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 

                          ๑๐.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 



                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทํา
การจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรบัการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 

  

กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

        มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



 

 
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  ๑๑๓,๐๐๐ ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.๒  จํานวน 

๑๒๓,๐๐๐ ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.๓  จํานวน ๗,๕๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร พด.๖ จํานวน ๕,๘๐๐ ซอง  และ

สารเรงซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๙,๐๐๐ ซอง รวมจํานวน ๒๕๘,๓๐๐ ซอง งบประมาณรวม  ๓,๘๘๕,๑๐๐ บาท  

(สามลานแปดแสนแปดหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)   โดยดําเนินการจัดจางขยายเชื้อ ณ สํานักงานพัฒนาที่ดิน 

เขต  ๕ จากกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  และกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ  ประจําป

งบประมาณ  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 1,5๐๐,00๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  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
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ 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 3 งวด ดังนี ้
           งวดที่ ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน 113,๐๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอน 
ก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
           งวดที่ ๒  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 123,๐๐๐ ซอง ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอน 
ก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
           งวดที่ ๓  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.3 จํานวน 7,5๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร พด. ๖ 
จํานวน  5,800 ซอง และ สารเรงซุปเปอร  พด.๗ จํานวน ๙,๐๐๐ ซอง รวมท้ังสิ้น  22,300 ซอง   
ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  9๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
ตามพ้ืนที่ดังตอไปนี้ 

- 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.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. การสุมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห 

- การสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียเพื่อการตรวจรับของนั้น  ตองสงสารเรงซุปเปอรฯ พด.   
ทุกชนิดที่จัดจางขยายเชื้อและดําเนินการสุมตัวอยางตามวิธีการสุมที่กําหนด  และนําตัวอยางท่ีสุมมาตรวจวิเคราะห
มาตรฐานทีก่องเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน  เทานั้น 

๗. วงเงินในการจัดจางขยายเชื้อสารเรง  ดังนี้ 
                    กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ  และกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี     

สารเรงซุปเปอร พด.๑   จํานวน     113,๐๐๐    ซอง    
สารเรงซุปเปอร พด.๒   จํานวน     123,๐๐๐    ซอง   
สารเรงซุปเปอร พด.๓   จํานวน         7,5๐๐    ซอง 
สารเรงซุปเปอร พด.๖   จํานวน         5,8๐๐    ซอง   
สารเรงซุปเปอร พด.๗   จํานวน         9,๐๐๐    ซอง  

รวมจํานวน 258,3๐๐ ซอง งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓,885,100.- บาท (สามลานแปดแสนแปดหมื่นหาพันหนึ่ง
รอยบาทถวน) 
 

 



 



 



 

 
 
 





 
 

 



 



 



 
 
 
 





 
 

 



ตาราง  ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ  จางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด. ๒  สารเรงซุปเปอร พด.๓  
                    สารเรงซุปเปอร พด.๖ และสารเรงซุปเปอรพด.๗ จํานวน  258,300 ซอง      
                    ปงบประมาณ   2564 
 /หนวยงานเจาของโครงการ   กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5   
 
2.  วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณรวมท้ังสิ้น  3,885,100.-  บาท   
 
3.  วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  2  มีนาคม  2564 
     สารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน 113,000 ซอง ๆ ละ 16.50 บาท เปนเงิน  1,864,500.- บาท 
     สารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 123,000 ซอง ๆ ละ 14      บาท เปนเงิน  1,722,000.- บาท 
     สารเรงซุปเปอร พด.3 จํานวน   7,500   ซอง ๆ ละ 13      บาท เปนเงิน       97,500.- บาท 
     สารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน   5,800   ซอง ๆ ละ 14.50 บาท เปนเงนิ      84,100.- บาท 
     สารเรงซุปเปอร พด.7 จํานวน   9,000   ซอง ๆ ละ 13      บาท เปนเงิน    117,000.- บาท 
    รวมจํานวน 258,300 ซอง งบประมาณ  3,885,1๐๐.- บาท (สามลานแปดแสนแปดหมื่นหาพันหนึ่ง
รอยบาทถวน) 
 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ที่ กษ.0805.03/528   ลว.  2 มีนาคม  2564 
    4.1  กําหนดราคากลางของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  5  พิจารณาโดยใชเกณฑกําหนดราคากลางโดย
ยึดราคากลางจากหนังสือจากกรมพัฒนาท่ีดิน ที่ กษ.0805.03/528   ลว. 2  มีนาคม  2564 
  
5.  รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1  นางพรพนา  โพธินาม        นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ                   ประธานกรรมการ 
 
    5.2  นางศรติา   รัตนพันธ         นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ                             กรรมการ 
 
    5.3 นางนิรชา  เจกชื่น               นักวิชาการเกษตรชํานาญการ                                กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

  





 
  



 
 



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

วิชาการฯ 5,100            4,300            300              400              400              10,500         

ขอนแกน 13,000          16,000          900              650              1,050            31,600         

อุดรธานี 14,000          16,700          900              700              1,050            33,350         

มหาสารคาม 18,000          19,500          1,400            900              1,400            41,200         

หนองคาย 10,000          9,600            500              550              900              21,550         

กาฬสินธุ 18,900          19,500          1,400            900              1,400            42,100         

สกลนคร 15,000          18,000          1,000            700              1,400            36,100         

หนองบัวลําภู 9,500            9,700            550              500              700              20,950         

บึงกาฬ 9,500            9,700            550              500              700              20,950         

รวม (ซอง) 113,000        123,000        7,500           5,800           9,000           258,300        

แผนความตองการสารเรง  ซุปเปอร พด.

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี และกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5  ปงบประมาณ 2564



 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่   11 มีนาคม  2564 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.1 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตปุยหมัก จํานวน 113,000 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 
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 8. ใหมีการสุมตัวอยางจัดสงใหกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 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  11   มีนาคม  2564 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.2 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน  123,000  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. สารเรงจํานวนดังกลาวตองจัดสงไปทีส่ํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  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   11   มีนาคม  2564 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.3 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของพืช จํานวน  7,500 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  11   มีนาคม  2564 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.6   พรอมบรรจุ   เพ่ือ
ผลิตสารบําบัดน้ําเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ  จํานวน 5,800  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
ปองกันน้ําและความชื้นไดเปนอยางด ี 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   
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 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    11   มีนาคม  2564 
       

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงคจะจัดจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.7 พรอมบรรจุ เพ่ือ
ผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช จํานวน  9,000  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. 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.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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