
( ร่าง ) 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒  
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๗  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์  ประกวดราคาจ๎างจัดจ๎างขยายเชื้อ
สารเรํงซุปเปอร์ พด.๑  สารเรํงซุปเปอร์ พด.๒  สารเรํงซุปเปอร์  พด.๓ สารเรํงซุปเปอร์ พด.๖  และสารเรํงซุปเปอร์  
พด. ๗ ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
๗,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล๎านเจ็ดแสนแปดหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  
                 ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
                 ๓. ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว
ตามท่ีประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                 ๕. ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ท้ิงงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ท้ิงงานของหนํวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการ กรรมการ
ผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว 
                 ๘. ไมํเปน็ผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายอื่นท่ีเข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํส านักงานพัฒนา-
ที่ดินเขต 4  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอ
ราคาได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์ความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 
                 ๑๐. ไมํเป็นผู๎ท่ีไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง
ก าหนด 
                 ๑๑. ผู๎เสนอราคาต๎องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ๎างในวงเงินไมํน๎อยกวํา 
๓,๘๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท   และเป็นผลงานท่ีเป็นคูํสัญญาโดยตรงกับสํวนราชการ  หนํวยงาน ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบ
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให๎มีฐานะเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนํวยงานเอกชนที่ส านักงานเชื่อถือ 
                     ผู๎เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรํวมค๎า" ต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ  โดยหลักการกิจการรํวมค๎าจะต๎องมีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา    และการเสนอราคาให๎เสนอราคาในนาม   "กิจการรํวมค๎า" 
สํวนคุณสมบัติด๎านผลงาน  กิจการรํวมค๎าดังกลําวสามารถน าผลงานของผู๎เข๎ารํวมค๎ามาใช๎แสดงเป็นผลงานของกิจการ
รํวมค๎าที่เข๎าประกวดราคาได๎ 



                     (๒) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ โดยหลักการนิติบุคคลแตํละนิติบุคคลที่
เข๎ารํวมค๎าทุกรายจะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา เว๎นแตํในกรณีที่กิจการ
รํวมค๎าได๎มีข๎อตกลงระหวํางผู๎เข๎ารํวมค๎าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให๎ผู๎เข๎ารํวมค๎ารายใดรายหนึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบ
หลักในการเข๎าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลําวมาพร๎อมการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการรํวมค๎านั้นสามารถใช๎ผลงานของผู๎รํวมค๎าหลักรายเดียวเป็นผลงานของ
กิจการรํวมค๎าที่ยื่นเสนอราคาได๎ 
                     ทั้งนี้ "กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ" หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตํอหนํวยงานของรัฐซึ่งมีหน๎าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์) 
                 ๑๒. ผู๎เสนอราคา ต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๓. ผู๎เสนอราคาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํ
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๔. ผู๎เสนอราคาซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํกา รจํายเงิน
แตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 
                ๑๕. ผู๎เสนอราคาต๎องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได๎แกํ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู๎บํมเชื้อจุลินทรีย์  หม๎อนึ่ง
ความดันไอน้ า ส าหรับฆําเชื้อส าหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์  และเครื่องปิดผนึกซองห๎อง 
ปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์  เทคนิค  และเจ๎าหน๎าที่เทคนิคด๎านจุลินทรีย์  และโรงงานผลิต 
การขยายเชื้อพร๎อมสถานที่ผึ่งเชื้อ ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
                ก าหนดยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..................... 
......................................... ระหวํางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู๎สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผํานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผํานทางธนาคาร ในระหวํางวันที่ ......................................... 
ถึงวันที่ ................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ภายหลัง
จากช าระเงินเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วจนถึงกํอนวันเสนอราคา 
                ผู๎สนใจสามารถดูรายละเอียดได๎ท่ีเว็บไซต์ www.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๕๓๑-๒๙๗๒  ในวันและเวลาราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

  
  
  
  

 

                   ถาวร  มีชัย  
               (นายถาวร   มีชัย) 
  ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
 

หมายเหตุ  ผู๎ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสํวนที่ ๑ และเอกสารสํวนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได๎ตั้งแตํวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  



( ร่าง ) 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่ ........................  
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒  

สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓  สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๗  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน  
ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๐  

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "ส านักงาน" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ๎างจัดจ๎างขยายเชื้อสารเรํงซุปเปอร์ พด.๑   สารเรํงซุปเปอร์ พด.๒  สารเรํงซุปเปอร์ พด.๓   สารเรํง
ซุปเปอร์ พด.๖ และสารเรํงซุปเปอร์ พด. ๗ ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนดดังตํอไปนี้  
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาจ๎างทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒  
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
                          ๒.๓     ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐ 
ไว๎ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                          ๒.๕     ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน
ของหนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวน
ผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย  
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

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


                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว 
                          ๒.๘  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นท่ีเข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํหนํวยงานของรัฐ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ
ผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์ความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 
                          ๒.๑๐ ไมํเป็นผู๎ท่ีไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวง 
การคลังก าหนด 
                          ๒.๑๑  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ๎าง
ในวงเงินไมํน๎อยกวํา  ๓,๘๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคูํสัญญาโดยตรงกับสํวนราชการ หนํวยงาน ตาม
กฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น   หนํวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให๎มีฐานะเป็นราชการบริหาร
สํวนท๎องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานเอกชนที่ส านักงานเชื่อถือ 
                                   ผู๎เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ"กิจการรํวมค๎า"ต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ   โดยหลักการกิจการรํวมค๎า
จะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา และการ เสนอราคาให๎เสนอราคาในนาม 
"กิจการรํวมค๎า" สํวนคุณสมบัติด๎านผลงาน  กิจการรํวมค๎าดังกลําวสามารถน าผลงานของผู๎เข๎ารํวมค๎ามาใช๎แสดงเป็น
ผลงานของกิจการรํวมค๎าที่เข๎าประกวดราคาได๎ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ โดยหลักการนิติบุคคลแตํ 
ละนิติบุคคลที่เข๎ารํวมค๎าทุกรายจะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา เว๎นแตํ   
ในกรณีที่กิจการรํวมค๎าได๎มีข๎อตกลงระหวํางผู๎เข๎ารํวมค๎าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให๎ผู๎เข๎ารํวมค๎ารายใดรายหนึ่ง  
เป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการเข๎าเสนอราคากับทางราชการ       และแสดงหลักฐานดังกลําวมาพร๎อมการยื่นข๎อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์      กิจการรํวมค๎านั้นสามารถใช๎ผลงานของผู๎รํวมค๎า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรํวมค๎าที่ยื่นเสนอราคาได๎ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ"   หมายความวํา  กิจการรํวมค๎าที่ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอหนํวยงานของรัฐซึ่งมีหน๎าที่รับจดทะเบียน  (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า  กระทรวงพาณิชย์) 
                          ๒.๑๒  ผู๎เสนอราคาต๎องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได๎แกํ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู๎บํมเชื้อจุลินทรีย์ 
หม๎อนึ่งความดันไอน้ า  ส าหรับฆําเชื้อส าหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์  และเครื่องปิดผนึกซอง 
ห๎องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ๎าหน๎าที่เทคนิคด๎านจุลินทรีย์ และโรงงานผลิตการ
ขยายเชื้อพร๎อมสถานที่ผึ่งเชื้อ ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๓  ผู๎เสนอราคาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๔  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๕  ผู๎เสนอราคาซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํ
การจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาท     คูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ตามท่ีคณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ก าหนด 
 
   



                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ         
        ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สํวน คือ 
                          ๓.๑    สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)  ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
        นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง  
                                           (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด     ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน        
        นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ (ถ๎าม)ี   
        พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง  
                                   (๒)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่น ส าเนาบัตร 
        ประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ       
        ผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง  
                                   (๓)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของ 
        การเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) หรือ (๒) ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี  
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบช าระเงินคําซื้อเอกสารประกวดราคา 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑     ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง 
        ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                                   (๑)   ในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎บุคคลอื่นกระท าการแทนให๎แนบหนังสือมอบอ านาจ  
        ซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎มอบอ านาจและผู๎รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู๎รับมอบ  
        อ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต๎องเป็นผู๎ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล๎วเทํานั้น  
                                   (๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข๎อ ๕ 
                                   (๓)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ๎างพร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง (ให๎ใช๎ในกรณีที่มีการก าหนด   
        ผลงานตามข๎อ ๒.๑๑ เทํานั้น) 
                                   (๔)  บัญชีรายการจ๎าง   ซึ่งจะต๎องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์   คําแรงงาน  ภาษีประเภทตํางๆ  
        รวมทั้งก าไรไว๎ด๎วย 
                                   (๕)  บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒    ตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๒)   ผู๎เสนอราคาไมํต๎องแนบบัญชีเอกสาร 
        สํวนที่ 2 ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๓.๓    เมื่อผู๎เสนอราคาด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ และบัญชีเอกสาร 
       สํวนที่ ๒ ครบถ๎วน ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างแบบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑  
       และแบบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒  ตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๑) และข๎อ ๑.๗ (๒)  ให๎อัตโนมัติโดยผู๎เสนอราคาไมํต๎อง 
       แนบแบบบัญชีเอกสารดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 
 



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑  ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน พร๎อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู๎เสนอราคา โดยไมํต๎องแนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกํอสร๎างให๎ครบถ๎วน 
ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน นับแตํวันเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู๎เสนอ
ราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎  
                          ๔.๓  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการจ๎างแล๎วเสร็จไมํเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ๎าง  
                          ๔.๔  กํอนเสนอราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วน 
และเข๎าใจเอกสารประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ..............................  ระหวํางเวลา ............................. น.  ถึง ........................ น.  
                          ๔.๖    ผู๎เสนอราคาต๎องจัดท าเอกสารส าหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ๎วน ถูกต๎อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา
ให๎แกํหนํวยงานของรัฐผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละรายวําเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ ๑.๕ (๑) 
หรือไมํ หากปรากฏวําผู๎เสนอราคารายใดเป็นผู๎เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา  
                          หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กํอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข๎อเสนอวํา มีผู๎เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธร รม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และส านักงานจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําว
เป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ หนํวยงานของรัฐตรวจสอบพบวําผู๎เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู๎เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ ๑.๖ (๒) หนํวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการ
เป็นผู๎ชนะการเสนอราคาโดยไมํเรียกผู๎เสนอราคาเข๎ามาท าสัญญา และสามารถลงโทษผู๎เส นอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมเป็นผู๎ทิ้งงานได๎ 
 
 



                          ๔.๘     ผู๎เสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๒)  ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ๎าม)ี รวมคําใช๎จําย
ทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
                                   (๓)  ผู๎เสนอราคาจะต๎องลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)  ผู๎เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎ 
                                   (๕)  ผู๎เสนอราคาต๎องศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบ    และวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                  ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                         ผู๎เสนอราคาต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบ  การจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์     โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปน้ี     จ านวน  ๓๘๙,๒๕๐.๐๐  บาท  
(สามแสนแปดหมื่นเก๎าพันสองร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 
                          ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบใุน
ข๎อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๔  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
                          ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                 กรณีท่ีผู๎เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจํายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา    จะต๎องสํงต๎นฉบับเอกสารดังกลําวมาให๎สํวนราชการตรวจสอบความถูกต๎อง    ในวันที่................... 
........................................ระหวํางเวลา ............................ น. ถึง ……....................... น. 
                             ตามแบบตัวอยํางหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ- 
เสนอราคา) ก าหนดให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคาเป็นผู๎วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู๎เสนอราคาที่เสนอราคา  
ในรูปแบบของ   "กิจการรํวมค๎า"   ประสงค์จะใช๎หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคา ให๎ด าเนินการดังนี้  
                                      (๑) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา ซึ่ง
ต๎องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรํวมค๎า เทํานั้น 
                                      (๒) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา ซึ่ง
ต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาในนามนิติบุคคลรายใดรายหน่ึงตามที่สัญญารํวมค๎าก าหนดให๎เป็นผู๎เข๎าเสนอราคากับ
ทางราชการ 
                                     ทั้งนี ้ "กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ" หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอหนํวยงานของรัฐซึ่งมีหน๎าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์)  
                                    หลักประกันการเสนอราคาตามข๎อนี้   ส านักงานจะคืนให๎ผู๎เสนอราคาหรือผู๎ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว   เว๎นแตํผ๎ูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว๎ ๓ ล าดับแรก 
จะคืนให๎ตํอเม่ือได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง    หรือเมื่อผู๎เสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว    การคืนหลักประกันการ
เสนอราคาไมํวําในกรณีใด ๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย 
 
 
 



                   ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                         ๖.๑   ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้     ส านักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม  
                         ๖.๒    หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข๎อเสนอ
ไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓    หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว     คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น     เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด  หรือ ผิดหลง
เพียงเล็กน๎อย     หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ  ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอส านักงานเทํานั้น  
                         ๖.๓  ส านักงานสงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎เสนอราคาโดยไมํมีการผํอนผันในกรณีดังตํอไปน้ี 
                                (๑)  ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์       หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 
                                (๒)  ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใด    
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น  
                          ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงาน มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎  ส านักงานมีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ  ไมํรับราคา หรือไมํท าสัญญา  หากข๎อเท็จจริง
ดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                         ๖.๕  ส านักงานทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได ๎    
และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให๎
ถือวําการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎ รวมทั้งส านักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผ๎ูท้ิงงาน   ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาท่ีได๎รับการคัดเลือก
หรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต    เชํน  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  
                               ในกรณีที่ผู๎เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด    เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือส านักงานจะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจง      และแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วําผู๎เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม
ประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎   ส านักงานมีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ
หรือไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น     ทั้งนี้  ผู๎เสนอราคาดังกลําวไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายหรือคําเสียหายใดๆ 
จากหนํวยงานของรัฐ  
                          ๖.๖   ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข๎อเสนอวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํ างเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ 
ส านักงานมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่ได๎รับคัดเลือกรายดังกลําวออก      และส านักงานจะพิจารณาลงโทษ  
ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน  



                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได๎
ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง    ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลําวได๎ 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 
                          ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ ๑.๓ 
กับส านักงาน  ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง      และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับ
ร๎อยละ ๕  ของราคาคําจ๎างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎   ให๎ส านักงานยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญาโดยใช๎หลักประกัน
อยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้  
                          ๗.๑  เงินสด 
                          ๗.๒  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔    โดยเป็นเช็คลงวันที่ 
ที่ท าสัญญา หรือกํอนหน๎านั้น ไมํเกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน       หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน       ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          ส านักงานจะจํายเงินคําจ๎าง โดยแบํงออกเป็น ๕ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ ๒๗.๒๓ ของคําจ๎าง   เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานสํงมอบ
สารเรํงซุปเปอร์ พด.๑ พร๎อมบรรจุ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก จ านวน ๑๒๘,๕๐๐ ซอง ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ ๓๒.๗๓ ของคําจ๎าง   เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานสํงมอบ 
สารเรํงซุปเปอร์ พด.๒ พร๎อมบรรจุ เพ่ือผลิตน้ าหมักชีวภาพ จ านวน ๑๘๒,๐๐๐ ซอง ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ ๑๓.๓๖ ของคําจ๎าง   เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานสํงมอบ 
สารเรํงซุปเปอร์  พด.๓    พร๎อมบรรจุเพื่อผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนําของพืช     จ านวน 
๘๐,๐๐๐ ซองให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ ๑๓.๓๒ ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานสํงมอบ 
สารเรํงซุปเปอร์ พด.๖ พร๎อมบรรจุ   เพ่ือผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย  ขจัดกลิ่นเหม็น  และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ จ านวน 
๗๑,๕๐๐ ซอง ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดสุดท๎าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ ๑๓.๓๖ ของคําจ๎าง  เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานสํง
มอบสารเรํงซุปเปอร์ พด.๗  พร๎อมบรรจุ   เพ่ือผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช  จ านวน ๘๐,๐๐๐ ซอง  ให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน  และปฏิบัติงานทั้งหมดให๎แล๎วเสร็จเรียบร๎อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่จ๎างให๎สะอาดเรียบร๎อย  
                         ทั้งนี้จะสํงมอบงวดใดกํอนก็ได๎ โดยทุกงวดจะต๎องสํงมอบภายใน ๖๐ วัน 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะก าหนดในอัตรา
ร๎อยละ ๐.๒๐ ของคําจ๎างตามสัญญาตํอวัน 



                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ    หรือท าสัญญาจ๎าง  ตาม
แบบดังระบุในข๎อ ๑.๓  แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํ
น๎อยกวํา  ๓ เดือน   นับถัดจากวันที่ส านักงานได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคําจ๎างส าหรับงานจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อ ส านักงานได๎รับอนุมัติเงินคําจ๎างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล๎วเทํานั้น  
                          ๑๑.๒   เมื่อส านักงานได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใด   ให๎เป็นผู๎รับจ๎าง   และได๎ตกลงจ๎างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว  ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ 
และของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ    และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามท่ีรฐัมนตรี-   
วําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)  แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ ตํอกรมเจ๎าทํา ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตํวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ    เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
                                   (๒)  จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย 
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย   เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทําให๎บรรทุกสิ่งของนั้น    โดยเรืออ่ืนที่มิใชํ
เรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วย
การสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู๎เสนอราคาซึ่งส านักงานได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญา   หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ ส านักงานจะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอ หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ า
ประกันการยื่นข๎อเสนอทันที    และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็น 
ผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๑๑.๔   ส านักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
                          ๑๑.๕   หนํวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ๎างในกรณีตํอไปนี้ได๎    โดยที่ผู๎เสนอ
ราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ จากหนํวยงานของรัฐไมํได๎ 

(๑) หนํวยงานของรัฐไมํได๎รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช๎ในการจัดซื้อจัดจ๎างหรือ
เงินงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ๎างนั้นตํอไป  
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ๎างหรือท่ีได๎รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์รํวมกัน   หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น    หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่นหรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา      หรือสํอวํากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
 



                                   (๓)    การท าการจัดซื้อจัดจ๎างตํอไปอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํหนํวยงานของรัฐ  
หรือกระทบตํอประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวํางระยะเวลาการกํอสร๎าง   ผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎างต๎องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได๎ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          หนํวยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จตามสัญญาของผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการ
คัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการ  
                          ทั้งนี้   หากผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข๎อเสนอ  
หรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว 
  

               กรมพัฒนาที่ดิน  
                ตุลาคม ๒๕๖๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท๎ายเอกสารประกวดราคา 

ลงวันที่ .............................................. 
       

 ด๎วยกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะจัดจ๎างขยายเชื้อสาร
เรํงซุปเปอร์ พด .๑ พร๎อมบรรจุ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก จ านวน ๑28,๕๐๐  ซอง ส าหรับใช๎ในราชการ ตาม
รายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

  ๑. สารเรํงซุปเปอร์ พด .๑  ส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก ๑ ซอง  น้ าหนัก ๑๐๐ กรัม  ใช๎ในการผลิต
ปุ๋ยหมัก ๑ ตัน 

  ๒. สารเรํงซุปเปอร์ พด .๑ ส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก ๑ ซอง น้ าหนัก ๑๐๐ กรัม ประกอบด๎วย
เชื้อจุลินทรีย์ยํอยสลายเซลลูโลส ๖ สายพันธุ์ และจุลินทรีย์ยํอยสลายไขมัน ๒ สายพันธุ์ 

   ๒.๑ แบคทีเรียยํอยสลายไขมัน ๒ สายพันธุ์ (Bacillus sp.๐๑ , Bacillus sp.๐๒)  
มีปริมาณจุลินทรีย์แตํละชนิดไมํต่ ากวํา ๑๐๗ เซลล์ตํอกรัม 

   ๒.๒  แอคติโนมัยซีสยํอยสลายเซลลูโลส  ๒  สายพันธุ์  (Streptomyces sp.๐๑ , 
Streptomyces sp.๐๒)  มีปริมาณจุลินทรีย์แตํละชนิดไมํต่ ากวํา ๑๐๗ เซลล์ตํอกรัม 

   ๒.๓ รายํอยสลายเซลลูโลส ๔ สายพันธุ์  (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , 
Corynascus sp. , Scopulariopsis sp. ) มีปริมาณจุลินทรีย์แตํละชนิดไมํต่ ากวํา ๑๐๕ เซลล์ตํอกรัมและ
ปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต๎องไมํต่ ากวํา ๑๐๑๐ เซลล์ตํอซอง โดยมีความชื้นไมํเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

  ๓. วิธีการขยายเชื้อและ  inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน 

  ๔. เชื้อจุลินทรีย์ต๎องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ 
(OPE + aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด๎าน ไมํมีรอยรั่ว อากาศถํายเทไมํได๎ สามารถ
ป้องกันน้ าและความชื้นได๎เป็นอยํางดี   สะดวกในการน ามาใช๎และเก็บรักษา  พร๎อมทั้งแจ๎งวันผลิต   และวัน
หมดอายุภายใน ๑ ปี และระบุวําห๎ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด๎วย 

  ๕. ซองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด.๑ ขนาด ๑๒๐ x ๑๖๐ มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไมํ
ต่ ากวํา ๘๐ ไมครอน พิมพ์ ๓ สี หน๎า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีน้ าเงินและสีแดงตามตัวอยําง
แบบที่เป็นภาพสี  แนบท๎ายประกาศนี้   (รายละเอียดและตัวอยํางรูปแบบจริงติดตํอสอบถาม 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

  ๖. กลํองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .๑ เป็นกลํองกระดาษที่มีความหนา ๕ ชั้น และแข็งแรง
ทนทาน ไมํเสียหายตํอการขนย๎าย บรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .๑ กลํองละ ๕๐ ซอง กลํองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์  
พด.๑ มีขนาดกว๎าง ๒๑.๓ ซม. ยาว ๓๐.๕ ซม. สูง ๒๔.๕ ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลํองมีสีแดง ตามตัวอยําง
แบบที่เป็นภาพสี แนบท๎ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยํางรูปแบบจริงให๎ติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 



  ๗. สารเรํงจ านวนดังกลําวต๎องจัดสํงไปที่   สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธาน ี    สถานีพัฒนาที่ดิน-
ศรีสะเกษ   สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร   สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ  สถานีพัฒนาที่ดินร๎อยเอ็ด  สถานีพัฒนา-
ที่ดินมุกดาหาร สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม และ กลุํมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
จ.อุบลราชธานี  

  ๘. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง ๘ ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห๎ามผู๎รับจ๎างน าเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง ๘ ชนิดนี้ ไปขาย/
ให๎แลกเปลี่ยน   เผยแพรํตํอสาธารณชน หรือกระท าด๎วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให๎เชื้อจุลิ นทรีย์ดังกลําว
ตกไปอยูํในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู๎รับจ๎างฝ่าฝืนจะต๎องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช๎
คําเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให๎แกํผู๎วําจ๎าง 

  ๙. ให๎มีการสุํมตัวอยํางจัดสํงให๎กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  เพื่อการตรวจสอบคุณภาพให๎
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด โดยสุํมเก็บตัวอยํางเมื่อสินค๎าได๎จัดสํงถึงปลายทางแล๎ว ทั้งนี้ให๎
ด าเนินการสุํมตัวอยํางมาจ านวน ๓๐ ซอง จากจ านวนจัดจ๎างขยายเชื้อน๎อยกวําหรือเทํากับ ๑๐๐,๐๐๐ ซอง 
ถ๎าจัดจ๎างขยายเชื้อมากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ ซอง ขึ้นไป   ให๎ด าเนินการสุํมตัวอยํางจ านวน ๖๐ ซอง   และวิธีการ
สุํมให๎เป็นไปอยํางทั่วถึง 

  ๑๐. คุณสมบัติของผู๎รับจ๎าง 

ต๎องมีห๎องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ เทคนิค เจ๎าหน๎าที่เทคนิคด๎าน
จุลินทรีย์  และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได๎แกํ  ตู๎เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์  ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์  ตู๎บํม เชื้อจุลินทรีย์  
หม๎อนึ่งความดันไอน้ าส าหรับฆําเชื้อ เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์ มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท๎ายเอกสารประกวดราคา 

ลงวันที่ .............................................. 
       

 ด๎วยกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะจัดจ๎างขยายเชื้อสาร
เรํงซุปเปอร์ พด .๒ พร๎อมบรรจุ เพ่ือผลิตน้ าหมักชีวภาพ จ านวน ๑๘2,๐๐๐ ซอง ส าหรับใช๎ในราชการ ตาม
รายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

  ๑. สารเรํงซุปเปอร์ พด. ๒   ส าหรับผลิตน้ าหมักชีวภาพ ๑ ซอง  น้ าหนัก ๒๕ กรัม ใช๎ในการ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ๕๐ ลิตร 

  ๒. สารเรํงซุปเปอร์ พด. ๒   ส าหรับผลิตน้ าหมักชีวภาพ  ๑  ซอง   น้ าหนัก  ๒๕  กรัม 
ประกอบด๎วยจุลินทรีย์ ๕ สายพันธุ์  

   ๒.๑ ยีสต์ ๑ สายพันธุ์ (Pichia sp.)  

   ๒.๒ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค ๑ สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.01)  

   ๒.๓ แบคทีเรียยํอยโปรตีน ๑ สายพันธุ์ (Bacillus sp.03)  

   ๒.๔ แบคทีเรียยํอยไขมัน ๑ สายพันธุ์ (Bacillus sp.04) 

   ๒.๕ แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส ๑ สายพันธุ์ (Burkholderia sp.) 

  จุลินทรีย์แตํละชนิดมีปริมาณไมํต่ ากวํา ๑๐๗ เซลล์ตํอกรัมและปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมด
ต๎องไมํต่ ากวํา ๑๐๑๐ เซลล์ตํอซอง โดยมีความชื้นไมํเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

  ๓. วิธีการขยายเชื้อ และ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน 

  ๔. เชื้อจุลินทรีย์ต๎องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ 
(OPE + aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด๎าน ไมํมีรอยรั่ว อากาศถํายเทไมํได๎ สามารถ
ป้องกันน้ าและความชื้นได๎เป็นอยํางดี สะดวกในการน ามาใช๎และเก็บรักษา พร๎อมทั้งแจ๎งวันผลิตและ 
วันหมดอายุภายใน ๑ ปี และระบุวําห๎ามซื้อขายบนซองที่บรรจุด๎วย 

  ๕. ซองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด . ๒ ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนา
ไมํต่ ากวํา ๘๐ ไมครอน พิมพ์ ๓ สี หน๎า- หลัง (พ้ืนขาว ) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีแดงตาม
ตัวอยํางแบบที่เป็นภาพสี แนบท๎ายประกาศนี้ (รายละเอีย ดและตัวอยํางรูปแบบจริงติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 



  ๖. กลํองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด . ๒ เป็นกลํองกระดาษที่มีความหนา ๕ ชั้น และแข็งแรง
ทนทาน ไมํเสียหายตํอการขนย๎าย บรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด . ๒ กลํองละ ๑๐๐ ซอง กลํองบรรจุสารเรํง
ซุปเปอร์ พด . ๒ มีขนาดกว๎าง ๒๒.๒ ซม. ยาว ๒๘ ซม. สูง ๒๒ ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลํองมีสีเขียว ตาม
ตัวอยํางแบบที่เป็นภาพสี  แนบท๎ายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยํางรูปแบบจริงให๎ติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

  ๗. สารเรํงจ านวนดังกลําวต๎องจัดสํงไปที่   สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี     สถานีพัฒนาที่ดิน-
ศรีสะเกษ   สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร   สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ   สถานีพัฒนาที่ดินร๎อยเอ็ด สถานีพัฒนา -
ที่ดินมุกดาหาร     สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม    และกลุํมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน    ส านักงานพัฒนา - 
ที่ดินเขต ๔ จ.อุบลราชธานี 

  ๘. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง ๕ สายพันธุ์นี้สงวนลิขสิทธิ์    ห๎ามผู๎รับจ๎างน าเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง ๕ ชนิดนี้ 
ไปขาย/ให๎ แลกเปลี่ยน เผยแพรํตํอสาธารณชน หรือกระท าด๎วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให๎เชื้อจุลินทรีย์
ดังกลําวตกไปอยูํในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู๎รับจ๎างฝ่าฝืนจ ะต๎องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
และชดใช๎คําเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให๎แกํผู๎วําจ๎าง 

  ๙. ให๎มีการสุํมตัวอยํางจัดสํงให๎กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณภาพให๎
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด โดยสุํมเก็บตัวอยํางเมื่อสินค๎าได๎จัดสํงถึงปลายทางแล๎ว  ทั้งนี้ให๎
ด าเนินการสุํมตัวอยํางมาจ านวน ๓๐ ซอง จากจ านวนจัดจ๎างขยายเชื้อน๎อยกวําหรือ เทํากับ ๑๐๐,๐๐๐ ซอง 
ถ๎าจัดจ๎างขยายเชื้อมากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ ซอง ขึ้นไป ให๎ด าเนินการสุํมตัวอยํางจ านวน ๖๐ ซอง และวิธีการสุํม
ให๎เป็นไปอยํางทั่วถึง 

  ๑๐. คุณสมบัติของผู๎รับจ๎าง 

   ต๎องมีห๎องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ เทคนิค เจ๎าหน๎าที่เทคนิค
ด๎านจุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได๎แกํ ตู๎เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู๎บํมเชื้อจุลินทรีย์  
หม๎อนึ่งความดันไอน้ าส าหรับฆําเชื้อ  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์  มีโรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท๎ายเอกสารประกวดราคา 

ลงวันที่ .............................................. 
       

 ด๎วยกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔  มีความประสงค์จะจัดจ๎างขยายเชื้อสาร
เรํงซุปเปอร์ พด .๓  พร๎อมบรรจุเพื่อผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรค รากและโคนเนําของพืช  จ านวน     
80,๐๐๐ ซอง ส าหรับใช๎ในราชการ ตามรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

  ๑. สารเรํงซุปเปอร์ พด .๓ ส าหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนํา
ของพืช ๑ ซอง น้ าหนัก ๒๕ กรัม ใช๎ในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนําของพืช 
๑๐๐ กิโลกรัม 

  ๒. สารเรํงซุปเปอร์ พด .๓ ส าหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนํา
ของพืช ๑ ซอง น้ าหนัก ๒๕ กรัม ประกอบด๎วย 

   ๒.๑ Trichoderma viride  ๑ สายพันธุ์  

   ๒.๒ Bacillus sp.05  ๑ สายพันธุ์  

  จุลินทรีย์แตํละชนิดมีปริมาณไมํต่ ากวํา ๑๐๗ เซลล์ตํอกรัมและปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมด
ต๎องไมํต่ ากวํา ๑๐๑๐ เซลล์ตํอซอง โดยมีความชื้นไมํเกิน ๑๐ เปอรเ์ซ็นต์ 

  ๓. วิธีการขยายเชื้อและ  inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ดังเอกสารแนบท๎าย 

  ๔. เชื้อจุลินทรีย์ต๎องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ 
(OPE + aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด๎าน ไมํมีรอยรั่ว อากาศถํายเ ทไมํได๎ สามารถ
ป้องกันน้ าและความชื้นได๎เป็นอยํางดี สะดวกในการน ามาใช๎และเก็บรักษา พร๎อมทั้งแจ๎งวันผลิตและ 
วันหมดอายุภายใน ๑ ปี และระบุวําห๎ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด๎วย 

  ๕. ซองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด.๓ ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไมํ
ต่ ากวํา ๘๐ ไมครอน พิมพ์ ๓ สี หน๎า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีฟ้าและสีแดง ตามตัวอยําง
แบบที่เป็นภาพสี แนบท๎ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยํางรูปแบบจริงติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

  ๖. กลํองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .๓ เป็นกลํองกระดาษที่มีความหนา ๕ ชั้น และแข็งแรง
ทนทาน ไมํเสียหายตํอการขนย๎าย บรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .๓  กลํองละ ๑๐๐ ซอง กลํองบรรจุสารเรํง
ซุปเปอร์ พด .๓ มีขนาดกว๎าง ๒๒.๒ ซม. ยาว ๒๘ ซม. สูง ๒๒ ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลํองมีสีฟ้า ตาม
ตัวอยํางแบบที่เป็นภาพสี แนบท๎ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยํางรู ปแบบจริงติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 



  ๗. สารเรํงจ านวนดังกลําวต๎องจัดสํงไปที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะ
เกษ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ สถานีพัฒนาที่ดินร๎อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดิน
มุกดาหาร สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม และ กลุํมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ จ.
อุบลราชธานี 

  ๘. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง ๒ ชนิดนี้   สงวนลิขสิทธิ์ ห๎ามผู๎รับจ๎างน าเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง ๒ ชนิดนี้ ไป
ขาย/ให๎ แลกเปลี่ยน เผยแพรํตํอสาธารณชนหรือกระท าด๎วยประการใดๆ  อันอาจเป็นเหตุให๎เชื้อจุลินทรีย์
ดังกลําวตกไปอยูํในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู๎รับจ๎างฝ่าฝืนจะต๎องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
และชดใช๎คําเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให๎แกํผู๎วําจ๎าง 

  ๙. ให๎มีการสุํมตัวอยํางจัดสํงให๎กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณ ภาพให๎
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด โดยสุํมเก็บตัวอยํางเมื่อสินค๎าได๎จัดสํงถึงปลายทางแล๎ว ทั้งนี้ให๎
ด าเนินการสุํมตัวอยํางมา จ านวน ๓๐ ซอง จากจ านวนจัดจ๎างขยายเชื้อน๎อยกวําหรือเทํากับ ๑๐๐,๐๐๐ ซอง ถ๎า
จัดจ๎างขยายเชื้อมากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ ซอง ขึ้นไป ให๎ด าเนิ นการสุํมตัวอยํางจ านวน ๖๐ ซอง และวิธีการสุํมให๎
เป็นไปอยํางทั่วถึง 

  ๑๐. คุณสมบัติของผู๎รับจ๎าง 

   ต๎องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได๎แกํ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู๎บํมเชื้อจุลินทรีย์  
หม๎อนึ่งความดันไอน้ าส าหรับฆําเชื้อส าหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม เครื่องผสมเชื้อจุลิ นทรีย์ และเครื่องปิดผนึก
ซอง ห๎องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ๎าหน๎าที่เทคนิคด๎านจุลินทรีย์ และ
โรงงานผลิตการขยายเชื้อพร๎อมสถานที่ผึ่งเชื้อส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

    

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท๎ายเอกสารประกวดราคา 

ลงวันที่ .............................................. 
       

 

ด๎วยกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มีความประสงค์จะจัดจ๎างขยายเชื้อสารเรํง
ซุปเปอร์ พด.6 พร๎อมบรรจุ เพ่ือผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ จ านวน 71,
๕๐๐ ซอง  ส าหรับใช๎ในราชการ  ตามรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1. สารเรํงซุปเปอร์ พด.6  ส าหรับผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย   ขจัดกลิ่นเหม็น   และก าจัดลูกน้ ายุง
ร าคาญ 1 ซอง  น้ าหนัก 25 กรัม ใช๎ในการผลิตสารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 50 ลิตร และใช๎ในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ 

2. สารเรํงซุปเปอร์ พด.6   ส าหรับผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย   ขจัดกลิ่นเหม็น   และก าจัดลูกน้ า
ยุงร าคาญ 1 ซอง  น้ าหนัก  25  กรัม  ประกอบด๎วยจุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได๎คัดเลือกไว๎แล๎วโดยเฉพาะ 
จ านวน  5 สายพันธุ์  ดังตํอไปนี้ 

    2.1  ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp. 01)  

      2.2  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.02) 

      2.3  แบคทีเรียยํอยโปรตีน (Bacillus sp.06) 

      2.4  แบคทีเรียยํอยไขมัน (Bacillus sp.07)  

      2.5  แบคทีเรียก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ (Bacillus sp.08) 

จุลินทรีย์แตํละชนิดมีปริมาณไมํต่ ากวํา 107  เซลล์ตํอกรัม  ปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดต๎อง
ไมํต่ ากวํา 1010 เซลล์ตํอซอง โดยมีความชื้นไมํเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

3. วิธีการขยายเชื้อและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน  

4. เชื้อจุลินทรีย์ต๎องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil ) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ 
(OPE + aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด๎าน ไมํมีรอยรั่ว อากาศถํายเทไมํได๎ สามารถ
ป้องกันน้ าและความชื้นได๎เป็นอยํางดีสะดวกในการน ามาใช๎และเก็บรักษาพร๎อมทั้งแจ๎งวันผลิตและวันหมดอายุ
ภายใน 1 ปี และระบุวําห๎ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด๎วย 

  5. ซองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .6  ขนาด 100x150 มม.    อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนา
ไมํต่ ากวํา 80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน๎า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีมํวงและสีแดงตามตัวอยําง
แบบที่เป็นภาพสี แนบท๎ายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยํางรูปแบบจริงติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 



  6. กลํองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .6   เป็นกลํองกระดาษที่มีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรง
ทนทาน  ไมํเสียหายตํอการขนย๎าย บรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .6  กลํองละ 100  ซอง กลํองบรรจุสารเรํง
ซุปเปอร์ พด .6   มีขนาดกว๎าง    22.2  ซม.   ยาว  28  ซม.   สูง 22 ซม.    ตัวอักษรและภาพบนกลํองมีสีมํวง    
ตามตัวอยํางแบบที่เป็นภาพสีแนบท๎ายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยํางรูปแบบจริงให๎ติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพ-ทางดิน) 

7. สารเรํงจ านวนดังกลําวต๎องจัดสํงไปที่   สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี   สถานีพัฒนาที่ดิน-
ศรีสะเกษ    สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร   สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ    สถานีพัฒนาที่ดินร๎อยเอ็ด   สถานี-
พัฒนาที่ดินมุกดาหาร   สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม  และ กลุํมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนา -
ที่ดินเขต ๔ จ.อุบลราชธานี 

 8. เชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 5 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์ ห๎ามผู๎รับจ๎างน าเชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให๎  
แลกเปลี่ยนเผยแพรํตํอสาธารณชน หรือกระท าด๎วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให๎เชื้อจุลินทรีย์ดังกลําวตกไป
อยูํในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู๎รับจ๎างฝ่าฝืนจะต๎องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช๎
คําเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให๎แกํผู๎วําจ๎าง 

  9.  ให๎มีการสุํมตัวอยํางจัดสํงให๎กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให๎
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด   โดยสุํมเก็บตัวอยํางเมื่อสินค๎าได๎จัดสํงถึงปลายทางแล๎ว    ทั้งนี้ 
ให๎ด าเนินการสุํมตัวอยํางมาจ านวน  30 ซอง  จากจ านวนจัดจ๎างขยายเชื้อน๎อยกวําหรือ เทํากับ 100,000 ซอง  
ถ๎าจัดจ๎างขยายเชื้อมากกวํา  100,000  ซอง  ขึ้นไปให๎ด าเนินการสุํมตัวอยํางมาจ านวน 60 ซอง  และวิธีการสุํม
ให๎เป็นไปอยํางทั่วถึง 

  10.  คุณสมบัติของผู๎รับจ๎าง 
         ต๎องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได๎แกํ  ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์  ตู๎บํมเชื้อจุลินทรีย์  หม๎อนึ่ง

ความดันไอน้ า ส าหรับฆําเชื้อส าหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์  และเครื่องปิดผนึกซอง   
ห๎องปฏิบัติการจุลินทรีย์ ที่มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์  เทคนิค  และเจ๎าหน๎าที่เทคนิคด๎านจุลินทรีย์  และ
โรงงานผลิตการขยายเชื้อพรอ๎มสถานทีผ่ึ่งเชื้อ  ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท๎ายเอกสารประกวดราคา 

ลงวันที่ .............................................. 
       

 ด๎วยกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะจัดจ๎างขยายเชื้อสาร
เรํงซุปเปอร์ พด .๗  พร๎อมบรรจุ  เพื่อผลิ ตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช จ านวน 80,๐๐๐ ซอง  ส าหรับใช๎ใน
ราชการ ตามรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

  ๑. สารเรํงซุปเปอร์ พด .๗   ส าหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ๑ ซอง น้ าหนัก ๒๕ กรัม 
ใช๎ในการผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ๕๐ ลิตร 

  ๒. สารเรํงซุปเปอร์ พด .๗ ส าหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ๑ ซอง น้ าหนัก ๒๕ กรัม 
ประกอบด๎วยจุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได๎คัดเลือกไว๎แล๎ว  โดยเฉพาะ จ านวน ๓ สายพันธุ์ ดังตํอไปนี้ 

   ๒.๑ ยีสต์ ๑ สายพันธุ์ (Saccharomyces sp. ๐๒) 

   ๒.๒ แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก ๑ สายพันธุ์ (Gluconobacter sp.) 

   ๒.๓ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ๑ สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.๐๓) 

จุลินทรีย์แตํละชนิดมีปริมาณไมํต่ ากวํา ๑๐๗ เซลล์ตํอกรัมและปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมด
ต๎องไมํต่ ากวํา ๑๐๑๐ เซลล์ตํอซอง โดยมีความชื้นไมํเกิน 10 เปอร์เซ็นต์  

 ๓. วิธีการขยายเชื้อและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน 

  ๔. เชื้อจุลินทรีย์ต๎องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ 
(OPE + aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิททั้งสี่ด๎าน ไมํมีรอยรั่ว อากาศถํายเทไมํได๎ สา มารถ
ป้องกันน้ าและความชื้นได๎เป็นอยํางดี สะดวกในการน ามาใช๎และเก็บรักษา พร๎อมทั้งแจ๎งวันผลิตและ 
วันหมดอายุภายใน ๑ ปี และระบุวําห๎ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด๎วย 

  ๕. ซองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด.๗ ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไมํ
ต่ ากวํา ๘๐ ไมครอน พิมพ์  ๓ สี หน๎า- หลัง (พ้ืนขาว ) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีทั้งสีเขียวและสีน้ าตาลตาม
ตัวอยํางแบบที่เป็นภาพสี แนบท๎ายประกาศนี้ (รายละเอียดและตัวอยํางรูปแบบจริงติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

  ๖. กลํองบรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .๗ เป็นกลํองกระดาษที่มีความหนา ๕ ชั้น และแข็งแรง
ทนทาน ไมํเสียหายตํอการขนย๎าย บรรจุสารเรํงซุปเปอร์ พด .๗  กลํองละ ๑๐๐ ซอง กลํองบรรจุสารเรํง
ซุปเปอร์ พด .๗  มีขนาดกว๎าง ๒๒.๒ ซม. ยาว ๒๘ ซม. สูง ๒๒ ซม. ตัวอักษรและภาพบนกลํองมีสีเขียว ตาม
ตัวอยํางแบบที่เป็นภาพสี แนบท๎ายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอยํางรูป แบบจริงติดตํอสอบถามกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

 



  ๗. สารเรํงจ านวนดังกลําวต๎องจัดสํงไปที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะ
เกษ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ สถานีพัฒนาที่ดินร๎อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดิน -
มุกดาหาร    สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม   และ กลุํมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
จ.อุบลราชธานี 

  ๘. เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง   ๓  ชนิดนี้   สงวนลิขสิทธิ์ ห๎ามผู๎รับจ๎างน าเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง  ๓  ชนิดนี้ 
ไปขาย/ให๎ แลกเปลี่ยน เผยแพรํตํอสาธารณชน หรือกระท าด๎วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให๎เชื้อจุลินทรีย์
ดังกลําวตกไปอยูํในความครอบครองของบุคคลที่สาม หากผู๎รับจ๎างฝ่าฝืนจะต๎องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
และชดใช๎คําเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนให๎แกํผู๎วําจ๎าง 

  ๙. ให๎มีการสุํมตัวอยํางจัดสํงให๎กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อการตรวจสอบคุณภ าพให๎
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด โดยสุํมเก็บตัวอยํางเมื่อสินค๎าได๎จัดสํงถึงปลายทางแล๎ว ทั้งนี้ให๎
ด าเนินการสุํมตัวอยํางมาจ านวน ๓๐ ซอง จากจ านวนจัดจ๎างขยายเชื้อน๎อยกวําหรือ เทํากับ ๑๐๐,๐๐๐ ซอง 
ถ๎าจัดจ๎างขยายเชื้อมากกวํา ๑๐๐,๐๐๐ ซอง ขึ้นไป ให๎ด าเนิน การสุํมตัวอยํางจ านวน ๖๐ ซอง และวิธีการสุํม
ให๎เป็นไปอยํางทั่วถึง 

  ๑๐. คุณสมบัติของผู๎รับจ๎าง 

   ต๎องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได๎แกํ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู๎บํมเชื้อจุลินทรีย์  
หม๎อนึ่งความดันไอน้ าส าหรับฆําเชื้อส าหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์ และเครื่องปิดผนึกซอง 
ห๎องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ๎าหน๎าที่เทคนิคด๎านจุลินทรีย์ และ
โรงงานผลิตการขยายเชื้อพร๎อมสถานที่ผึ่งเชื้อ ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขนาด 100 x 150 มม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


