






( สําเนา ) 
ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗  

เรื่อง ประกวดราคาจางขยายเช้ือสารเรงซุปเปอร พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗  
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

 
                 กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง
ขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา
กลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๗๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานเจ็ดแสนสี่พัน
เจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)  

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนา
ท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
 
 
  



-๒- 
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท  
ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลา
ราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ผานทางอีเมล r07_2@ldd.go.th หรือชองทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดิน 
เขต ๗ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://r07.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th 
และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 

  

  

  

  

  

  
 

ประศาสน สุทธารักษ  

(นายประศาสน สุทธารักษ) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

  
 

  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสาร
สวนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
 

 

 สําเนาถูกตอง 
 

  
ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล 

 
(นายศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล) 

 
 นักวิชาการเกษตร 

 
 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
 โดย นายศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล นักวิชาการเกษตร 
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี E๒/๒๕๖2 

 

 

 



( สําเนา ) 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขท่ี  E๒/๒๕๖2 
การจางขยายเช้ือสารเรงซุปเปอร พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗  

ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗  
ลงวันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 
                  กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงค
จะ ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding)  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
                                   ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
                             ๑.๗     ขอบเขตของงานจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อให
เปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู
ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก
จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                    ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติ
ไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี  
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
 



                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร
สวนท่ี ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว
เทานั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                         (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร
สวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู
ยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบ
เสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือ
ไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหเริ่มทํางาน  
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
เสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส  
 
 



                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึง
สงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกจังหวัดผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชน
รวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตจังหวัดจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น
มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของจังหวัด  
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 
๓๘๕,๒๓๘.๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนหาพันสองรอยสามสิบแปดบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 



                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา
จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหจังหวัดตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใช
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่น
ขอเสนอในหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคา
รายท่ีสัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ี
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีจังหวัดไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ 
ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัด
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผู
ยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผู
ยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
 
 



                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน  
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจง
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริง
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     จังหวัดทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ
สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได 
จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับ
การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การทําสัญญาจาง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได 
ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
 



                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงจังหวัด ไดรับ
มอบไวแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          จังหวัด จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ัง
ปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๕ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๗.๒ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ จํานวน ๑๒๗,๐๐๐ ซอง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงานพรอม
คุณภาพ ซ่ึงตองผานการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ 
วัน 
                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๒.๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๒ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ ซอง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงานพรอม
คุณภาพ ซ่ึงตองผานการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ 
วัน 
                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓.๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๓ จํานวน ๘๐,๐๐๐ ซอง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงานพรอม
คุณภาพ ซ่ึงตองผานการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ 
วัน 
                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงาน สงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๖ จํานวน ๗๐,๕๐๐ ซอง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานไดปริมาณงาน
พรอมคุณภาพ ซ่ึงตองผานการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ใหแลวเสร็จภายใน 
๙๐ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓.๒๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบงานจาง 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ
อนุญาตจากจังหวัด จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น 
 



                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
จาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๖ เดือน    นับถัดจากวันท่ีจังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                   ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาจาง 
จากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น  
                          ๑๑.๒   เม่ือจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัด
หรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผู
ยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๑.๖   จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 



                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับ
การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว 
  

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗  
 ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑  

 

 

 



  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 

  ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.1  พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก  จํานวน   127,000  ซอง   สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์  พด.1  สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก  1  ซอง  นํ้าหนัก  100  กรัม  ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก  1  ตัน 
2. สารเร่งซุปเปอร์  พด.1  สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก  1  ซอง  นํ้าหนัก  100  กรัม  ประกอบด้วยเช้ือจุลินทรีย์ 

ย่อยสลายเซลลูโลส  6  สายพันธ์ุ  และจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน  2  สายพันธ์ุ 
2.1  แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน  2  สายพันธ์ุ  (Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละ

ชนิดไม่ตํ่ากว่า 107  เซลล์ต่อกรัม 
2.2  แอคติโนมัยซีสย่อยสลายเซลลูโลส  2  สายพันธ์ุ (Streptomyces sp.01 , Streptomyces sp.02 )   

มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ตํ่ากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม 
2.3  ราย่อยสลายเซลลูโลส  4  สายพันธ์ุ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , Corynascus sp. , 

Scopulariopsis sp.)    มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ตํ่ากว่า 105  เซลล์ต่อกรัมและปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมด 
ต้องไม่ตํ่ากว่า  1010  เซลล์ต่อซอง   โดยมีความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

3. วิธีการขยายเช้ือ  และ  inoculum  ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน   
4. เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้  สามารถป้องกันนํ้า
และความช้ืนได้เป็นอย่างดี  สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน  1  ปี  
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  ขนาด 120x160 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 80 ไมครอน  
พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีนํ้าเงินและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี แนบท้าย
ประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  กล่องละ  50  ซอง   กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  มีขนาด
กว้าง 21.3 ซม.  ยาว 30.5 ซม.  สูง 24.5 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีแดง  ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี 
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน 
 8. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  8  ชนิดน้ี  สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  8  ชนิดน้ี  ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือกระทําด้วยประการใดๆ  อันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลท่ีสาม  หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
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9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั้งน้ีให้ดําเนินการ 
สุ่มตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้าจัดจ้างขยายเช้ือ
มากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไป  ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 

10. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เทคนิค  เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์  และ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ตู้เขี่ยเช้ือจุลินทรีย์  ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์  ตู้บ่มเช้ือจุลินทรีย์  หม้อน่ึงความดันไอน้ํา
สําหรับฆ่าเช้ือ เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์    มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์    สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์ 
จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
 
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.2 พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตนํ้าหมักชีวภาพ จํานวน 180,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สําหรับผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 1 ซอง  นํ้าหนัก 25 กรัม  ใช้ในการผลิตนํ้าหมัก
ชีวภาพ  50  ลิตร 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สําหรับผลิตนํ้าหมักชีวภาพ  1  ซอง  นํ้าหนัก  25  กรัม  ประกอบด้วยจุลินทรีย์   
5  สายพันธ์ุ 

2.1  ยีสต์  1  สายพันธ์ุ (Pichia sp.) 
2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค   1  สายพันธ์ุ (Lactobacillus sp.01) 
2.3  แบคทีเรียย่อยโปรตีน  1  สายพันธ์ุ (Bacillus sp.03) 
2.4  แบคทีเรียย่อยไขมัน  1  สายพันธ์ุ (Bacillus sp.04) 
2.5  แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส  1  สายพันธ์ุ (Burkholderia sp.) 
 

จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า  107  เซลล์ต่อกรัม  และปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้องไม่ 
ตํ่ากว่า    1010  เซลล์ต่อซอง  โดยมีความช้ืนไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต์ 

3. วิธีการขยายเช้ือ  และ  inoculum  ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน   
4. เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้  สามารถป้องกันนํ้า
และความช้ืนได้เป็นอย่างดี  สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน   
1 ปี และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า  
80 ไมครอน  พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่ 
เป็นภาพสี แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2    
มีขนาดกว้าง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  จังหวัดน่าน 
8. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  5  สายพันธ์ุน้ี  สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  5  ชนิดน้ี  ไปขาย / ให้   

แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือกระทําด้วยประการใดๆ  อันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่
ในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใช้ค่าเสียหายอัน
เกิดจากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
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9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั้งน้ีให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้าจัดจ้างขยายเช้ือ
มากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 

10. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรี ย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์   เทคนิค  เจ้ าหน้าที่ เทคนิคด้าน 

จุลินทรีย์  และเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ตู้เขี่ยเช้ือจุลินทรีย์  ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์  ตู้บ่มเช้ือจุลินทรีย์  หม้อน่ึง
ความดันไอนํ้าสําหรับฆ่าเช้ือ เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์    มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์    สําหรับทําเป็น
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.3    
พร้อมบรรจุเพ่ือผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  จํานวน   80,000  ซอง   สําหรับใช้ใน
ราชการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  สําหรับผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 1 ซอง  นํ้าหนัก  
25 กรัม ใช้ในการผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  100  กิโลกรัม 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  สําหรับผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช  1  ซอง  
นํ้าหนัก  25 กรัม  ประกอบด้วย 

2.1   Trichoderma  viride  1  สายพันธ์ุ 
2.2   Bacillus sp.05  1  สายพันธ์ุ  
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า  107  เซลล์ต่อกรัม  และปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ตํ่ากว่า 

1010  เซลล์ต่อซอง  โดยมีความช้ืนไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต์   
3. วิธีการขยายเช้ือ  และ  inoculum  ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน  ดังเอกสารแนบท้าย 
4. เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้  สามารถป้องกันนํ้า
และความช้ืนได้เป็นอย่างดี  สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน  1  ปี  
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า  
80 ไมครอน  พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีฟ้าและสีแดงตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี 
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน   
ไม่เสียหายต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3    
มีขนาดกว้าง 22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีฟ้า ตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสีแนบ
ท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  จังหวัดน่าน 
8. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  2  ชนิดน้ี  สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง  2  ชนิดน้ี  ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ 
ครอบครองของบุคคลท่ีสาม  หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
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9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ ดินกําหนด  โดยสุ่มเ ก็บตัวอย่างเมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ทั้ งน้ี 
ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้าจัด
จ้างขยายเช้ือมากกว่า  100,000  ซอง ขึ้นไป  ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไป 
อย่างทั่วถึง 

10.คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
ต้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์  ตู้บ่มเช้ือจุลินทรีย์  หม้อน่ึงความดันไอนํ้าสําหรับฆ่า

เช้ือสําหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์  และเครื่องปิดผนึกซอง   ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์  เทคนิค  และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์  และโรงงานผลิตการขยายเช้ือพร้อมสถานที่ผึ่งเช้ือ    
สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์  
พด.6   พร้อมบรรจุ   เพ่ือผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ  จํานวน  70,500  ซอง  
สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  สําหรับผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ 1 ซอง  
นํ้าหนัก 25 กรัม   ใช้ในการผลิตสารบําบัดนํ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น  50  ลิตร  และใช้ในการกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6    สําหรับผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น  และกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ  1 ซอง  
นํ้าหนัก 25 กรัม  ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน 5 สายพันธ์ุ   
ดังต่อไปน้ี 

2.1  ยีสต์ 1 สายพันธ์ุ (Saccharomyces sp. 01)  
2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธ์ุ (Lactobacillus sp.02) 
2.3  แบคทีเรียย่อยโปรตีน (Bacillus sp.06) 
2.4  แบคทีเรียย่อยไขมัน (Bacillus sp.07)  
2.5  แบคทีเรียกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ (Bacillus sp.08) 
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า 107  เซลล์ต่อกรัม  ปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต้องไม่ตํ่ากว่า 1010 

เซลล์ต่อซอง  โดยมีความช้ืนไม่เกิน  10 เปอร์เซ็นต์ 
3. วิธีการขยายเช้ือและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน  
4.  เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด้าน ไม่มีรอยร่ัว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันนํ้าและ
ความช้ืนได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 80 ไมครอน  
พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีม่วงและสีแดงตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสี แนบท้าย
ประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทาน  ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6   มีขนาดกว้าง 
22.2  ซม.  ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีม่วง ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศน้ี  
(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  จังหวัดน่าน 
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8. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดน้ีสงวนลิขสิทธ์ิ  ห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดน้ี ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ กรมพัฒนาที่ ดิน กําหนด   โดยสุ่ ม เ ก็บ ตัวอ ย่าง เมื่ อสินค้ าไ ด้จั ดส่ งถึ งปลายทางแล้ว   ทั้ ง น้ี 
ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือ เท่ากับ  100,000 ซอง  ถ้าจัด
จ้างขยายเช้ือมากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 

10. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ต้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์  ตู้บ่มเช้ือจุลินทรีย์  หม้อน่ึงความดันไอนํ้าสําหรับ

ฆ่าเช้ือสําหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์  และเครื่องปิดผนึกซอง   ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์  เทคนิค  และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์  และโรงงานผลิตการขยายเช้ือพร้อมสถานที่ผึ่งเช้ือ    
สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

  
 

 
  
 
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

 
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์  

พด .7  พร้อมบรรจุ   เ พ่ือผลิตสารควบคุมแมลงศัตรู พืช  จํานวน  79,000 ซอง   สําหรับใ ช้ในราชการ  
ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7   สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช  1 ซอง นํ้าหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสาร
ควบคุมแมลงศัตรูพืช 50 ลิตร 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7   สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช  1 ซอง นํ้าหนัก 25 กรัม  ประกอบด้วย 
จุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน  3  สายพันธ์ุ  ดังต่อไปน้ี 

2.1 ยีสต์ 1 สายพันธ์ุ (Saccharomyces sp.02)    
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก 1 สายพันธ์ุ (Gluconobacter  sp.)     
2.3 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 1 สายพันธ์ุ (Lactobacillus sp.03)   

จุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องมีปริมาณไม่ตํ่ากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้อง 
ไม่ตํ่ากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความช้ืนไม่เกิน10 เปอร์เซ็นต์ 

3.  วิธีการขยายเช้ือและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน  
4.  เช้ือจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย  (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ  (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal)  จนสนิททั้งสี่ด้าน  ไม่มีรอยรั่ว  อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันนํ้าและ
ความช้ืนได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา  พร้อมทั้งแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1  ปี   
และระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  ขนาด 100x150 มม.  อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 80 ไมครอน  
พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีนํ้าตาลตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสี  
แนบท้ายประกาศน้ี  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  เป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา 5 ช้ัน และแข็งแรงทนทานไม่เสียหายต่อ
การขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มีขนาดกว้าง 22.2  ซม.  
ยาว  28  ซม.  สูง 22 ซม.  ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบที่เป็นภาพสีแนบท้ายประกาศน้ี
(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารสารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  จังหวัดน่าน 
8. เช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดน้ี สงวนลิขสิทธ์ิห้ามผู้รับจ้างนําเช้ือจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดน้ี ไปขาย / ให้  แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เช้ือจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
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9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ กรมพัฒนาที่ ดิน กําหนด   โดย สุ่ม เ ก็บตัวอย่าง เมื่ อสินค้ าไ ด้จั ดส่ งถึ งปลายทางแล้ ว   ทั้ ง น้ี 
ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน  30  ซอง  จากจํานวนจัดจ้างขยายเช้ือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง  ถ้าจัดจ้าง
ขยายเช้ือมากกว่า  100,000  ซอง  ขึ้นไป  ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง  และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 

10. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ต้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ถังหมักเช้ือจุลินทรีย์  ตู้บ่มเช้ือจุลินทรีย์  หม้อน่ึงความดันไอนํ้าสําหรับ

ฆ่าเช้ือสําหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเช้ือจุลินทรีย์  และเคร่ืองปิดผนึกซอง   ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์  เทคนิค  และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านจุลินทรีย์  และโรงงานผลิตการขยายเช้ือพร้อมสถานที่ผึ่งเช้ือ    
สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
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