
ขอบเขตของงาน งานจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 
จํานวน 256,000 ซอง 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
1. ความเปน็มา 

ตามนโยบายกรมฯ ในการส่งเสริมเกษตรกรให้ฟ้ืนฟูปรับปรุงคุณภาพดิน และปรับปรุงโครงสร้าง
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลเพ่ือให้เกิดกระแส 
ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดใช้สารเคมี โดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  
จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จัดการพ่ึงตนเองอย่างพอดี 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาส ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ 
จึงมีความจําเป็นต้องเตรียมจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เพ่ือสนับสนุน 
ให้กับหมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ได้อย่างเพียงพอ ในการปรับปรุงคุณภาพดินน้ัน                

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  สําหรับรณรงค์  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ 

ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  หมอดินอาสา  เกษตรกร  และประชาชนผู้สนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต 
จากระบบเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดใช้สารเคมี/เกษตรอินทรีย์  ลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้  และขยายโอกาส  
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  ตามนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติ 
อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม     

3. คณุสมบตัิผูเ้สนอราคา 
   3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ 
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล 
หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
   3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิ และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคา ในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
   3.6   ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์  ตู้บ่มเช้ือจุลินทรีย์   
หม้อน่ึงความดันไอนํ้า สําหรับฆ่าเช้ือสําหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์  และเครื่องปิดผนึกซอง  
ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์  และมีโรงงาน
หรือสถานประกอบการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์  
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  3.7 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการขยายเช้ือจุลินทรีย์เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์   
มีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่าน้ัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,397,800 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
   3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
   3.9  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
   3.10 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบซองและแบบกล่อง ของสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ
พด.7  ตามรายละเอียดแนบท้ายน้ี   
 

5. ระยะเวลาดําเนินการและการส่งมอบ 
    ต้องส่งมอบ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และพด.7 จํานวน 256,000 ซอง ภายใน  
60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และหากผู้รับจ้างส่งมอบเกินกว่าระยะเวลากําหนดในสัญญา  
จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน ของราคาพัสดุทั้งหมด แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท  
โดยส่งมอบ ณ สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย (จํานวนการส่งมอบจะแจ้งให้ทราบ 
วันทําสัญญา)  
 

6. วงเงินในการจัดหาและเง่ือนไขการชําระเงิน 
   -  วงเงินในการจัดหาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,494,500 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

-  เง่ือนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง 
ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และพด.7 ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีกําหนด ดังน้ี  
  งวดท่ี 1 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  จํานวน 9,000 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ปริมาณงาน
พร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดที่ 2 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จํานวน 9,000 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ปริมาณงาน
พร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดที่ 3 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 จํานวน 86,000 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ปริมาณงาน
พร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดที่ 4 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จํานวน 84,000 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ปริมาณงาน
พร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
 งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จํานวน 68,000 ซอง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ได้ปริมาณงานพร้อมคุณภาพ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 

 

   ทั้งน้ี ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ โดยทุกงวด กําหนดส่งมอบภายใน 60 วัน โดยส่งมอบ ณ สถานีพัฒนา
ที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้ทําการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
โดยจะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยจะเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขาย
ตามระบบ GFMIS ที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกําหนด 
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7. การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ 
- การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์เพ่ือการตรวจรับน้ัน  ต้องส่งสารเร่งซุปเปอร์ พด.   

ทุกชนิดที่จัดจ้าง และดําเนินการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มที่กําหนด โดยสุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ซอง  
จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเช้ือฯ มากกว่า 100,000 
ซองขึ้นไป จะดําเนินการสุ่มตัวอย่างจํานวน 60 ซอง  และนําตัวอย่างที่สุ่มมาตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน 
ที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน  เท่าน้ัน 
 

8.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
     เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะย่ืนเสนอราคาจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 
พด.3 พด.6 และ พด.7 ของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ใช้เกณฑ์เสนอราคา พิจารณาจากราคาที่เสนอ 
ผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง (คัดเลือกผู้เสนอราคาตํ่าสุดเป็นผู้ชนะ) 

9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานน้ีได้ที่ 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เลขที่ 95 หมู่ 11 ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 โทรศัพท์ 054-771588  โทรสาร 054-771664 
 E-mail : r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและที่อยู่ของผูใ้ห้ข้อเสนอแนะ 
 วิจารณ์ หรือมคีวามเห็นด้วย 
 
 
หมายเหตุ : การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง       
              เป็นหนังสอืไว้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2564 
              จากกรมพฒันาที่ดนิแล้ว 

   
 

       (ลงช่ือ)........สมบูรณ์  บุตรแก้ว........ประธานกรรมการ 
                      (นายสมบูรณ ์ บุตรแก้ว)   
                                           เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

 
 

     (ลงช่ือ).......เศรษฐพร  เพชรนาวา......กรรมการ 
          (นายเศรษฐพร เพชรนาวา) 
                               นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 

 
      (ลงช่ือ).......ธัญลักษณ์  ดีปินตา........กรรมการ 
                    (นางสาวธัญลักษณ์  ดีปินตา) 
                               นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 


