
 

( สาํเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดนิ โดย สาํนักงานพัฒนาท่ีดนิเขต ๗  

เร่ือง ประกวดราคาจ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 กรมพฒันาท่ีดนิ โดย สํานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง

ขยายเชือ้สารเร่งซปุเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคา

กลางของงานจ้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๗๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนส่ี

พนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชัว่คราวเน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ ทิง้งานเป็น

หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้

ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา  

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว  

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรม

พฒันาท่ีดนิ โดย สํานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็น

ผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ครัง้นี ้

 

 



 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาล

ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                 ๑๓. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้น

แตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

   

                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท 

ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี 

........................ ถึงวนัท่ี ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://r๐๗.ldd.go.th , 

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข 

๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด

สอบถามมายงั กรมพฒันาท่ีดนิ โดย สํานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ ผา่นทางอีเมล์ r07_2@ldd.go.th 

หรือชอ่งทางตามท่ีกรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนัท่ี ........................   

 

 

 

 

 



 

 

โดยกรมพฒันาท่ีดนิ โดย สํานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗จะชีแ้จงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ 

http://r07.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี 

........................  

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ประศาสน์ สทุธารักษ์  

(นายประศาสน์ สทุธารักษ์) 

ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ 

ปฏิบตัริาชการแทนอธิบดีกรมพฒันาท่ีดนิ 

  
 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และ

เอกสารสว่นท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

 
 

 สําเนาถกูต้อง 
 

  

ศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ 
 

(นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ) 
 

 นกัวิชาการเกษตร 
 

 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 โดย นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ นกัวิชาการเกษตร  

 



( สาํเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี ........................  

การจ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗  

ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดนิ โดย สาํนักงานพัฒนาท่ีดนิเขต ๗  

ลงวันท่ี        พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 

                  กรมพฒันาท่ีดนิ โดย สํานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "จงัหวดั" มีความประสงค์จะ 

ประกวดราคาจ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ณ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํา้ประกนั  

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา  

                                   ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒  

                             ๑.๗     ขอบเขตของงานจ้างขยายเชือ้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ 

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

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


                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย  

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา  

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว  

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จงัหวดั ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                          ๒.๑๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้น

แตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

                    ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ  

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชนิ่ตบิคุคล ให้ย่ืนสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทัง้รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี  

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 

๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ

อํานาจซึง่ตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทัง้นี ้

หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้  

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                         (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ 

๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

 

 



                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือ

ตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้

แล้ว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก จงัหวดั ให้เร่ิมทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี

ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................   ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาใน

การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ

เสนอราคาให้แก่จงัหวดัผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 

๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราย

อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ  

 



                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และจงัหวดัจะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็น

ผู้ทิง้งาน เว้นแตจ่งัหวดัจะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้

ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของจงัหวดั  

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี  ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี

กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้จํานวน ๓๘๕,๒๓๘.๐๐ บาท (สามแสนแปด

หม่ืนห้าพนัสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้

ชําระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทําการ  

                          ๕.๒     หนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ

กิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัท

เงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํา้ประกนั

ของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่ว

มาให้จงัหวดัตรวจสอบความถกูต้องในวนัท่ี........................  ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 



                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํา้ประกนั

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบช่ืุอผู้ ย่ืนข้อเสนอในหนงัสือคํา้ประกนั

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดงันี ้

                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็นผู้ ย่ืน

ข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอผู้ เข้าร่วมค้ารายท่ีสญัญาร่วม

ค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้าย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ  

                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้จงัหวดัจะคืนให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ คํา้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบั

ถดัจากวนัท่ีจงัหวดัได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ย่ืนข้อเสนอ

รายท่ีคดัเลือกไว้ซึง่เสนอราคาต่ําสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เม่ือได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง 

หรือผู้ ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้  

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้จงัหวดัจะพิจารณา

ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จงัหวดั จะพิจารณาจาก ราคา

รวม 

                          ๖.๓      หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืนข้อเสนอไม่

ถกูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค

หรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีจงัหวดั

กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใชส่าระสําคญัและความแตกตา่งนัน้ไมมี่ผลทํา

ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา

ผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้  

                          ๖.๔     จงัหวดัสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดั

จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจงัหวดั 



                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจงัหวดั มีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ จงัหวดัมีสิทธิท่ีจะไมรั่บ

ข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง  

                          ๖.๖     จงัหวดัทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ 

และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้

ถือวา่การตดัสินของจงัหวดัเป็นเดด็ขาด ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ จงัหวดัจะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับ

การคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็น

เท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น  

                                ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ จงัหวดั จะ

ให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทําให้เช่ือได้วา่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ย่ืน

ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากจงัหวดั 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญาจงัหวดั อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏวา่มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัจงัหวดั ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั

สญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จงัหวดัยดึถือไว้

ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้  

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่จงัหวดั โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสญัญา หรือก่อน

หน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ  

                          ๗.๓     หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํา้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 



๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด  

                          ๗.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา้

ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)  

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว  

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึง่จงัหวดั ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          จงัหวดัจะจา่ยคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงแล้ว โดย

ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงินเป็น จํานวน ๕ งวด ดงันี ้

                          งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๗.๒ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน สง่มอบสาร

เร่งซุปเปอร์ พด.๑ จํานวน ๑๒๗,๐๐๐ ซอง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซึง่ต้องผา่น

การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมพฒันาท่ีดนิกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั 

                          งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๒.๗ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน สง่มอบสาร

เร่งซุปเปอร์ พด.๒ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ ซอง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซึง่ต้องผา่น

การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมพฒันาท่ีดนิกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั 

                          งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๓.๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน สง่มอบสาร

เร่งซุปเปอร์ พด.๓ จํานวน ๘๐,๐๐๐ ซอง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซึง่ต้องผา่นการ

ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมพฒันาท่ีดนิกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั 

                          งวดท่ี ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๓.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน สง่มอบ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จํานวน ๗๐,๕๐๐ ซอง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานได้ปริมาณงานพร้อมคณุภาพ ซึง่ต้องผา่น

การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมพฒันาท่ีดนิกําหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๓.๒๗ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน

ทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ และจงัหวดั 

ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี ้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้ รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อ่ืนทําอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก



จงัหวดั จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนั

ในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ 

ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย

กวา่   ๖ เดือน    นบัถดัจากวนัท่ีจงัหวดัได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  

                   ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ  

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เม่ือ จงัหวดัได้รับอนมุตัเิงินคา่จ้างจากเงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นัน้  

                          ๑๑.๒   เม่ือจงัหวดัได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ

ของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ

พาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 

วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้  

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย 

จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่

เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่จงัหวดัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํา้

ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็น

ผู้ ทิง้งานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                          ๑๑.๔   จงัหวดัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม



ความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั 

ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของจงัหวดั คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่สิทธิ

เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   จงัหวดั อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆ จากจงัหวดัไมไ่ด้ 

                                   (๑)    ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะทํา

การจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม

กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จงัหวดั หรือกระทบตอ่

ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก

ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                          ๑๒.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด  

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          จงัหวดั สามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือก

ให้เป็นผู้ รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ  

                          ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ

ทําสญัญากบัจงัหวดั ไว้ชัว่คราว 

  

กรมพฒันาท่ีดนิ โดย สํานกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗  

       พฤศจิกายน 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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