
 
รายละเอียดแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง 180 ตัน, ถั่วพร้า 85 ตัน) จํานวน 265 ตัน พร้อมขนส่ง 
กิจกรรมหลกัที ่9 การพัฒนาที่ดินพ้ืนที่เฉพาะ 

 (โครงการเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้) 
 

  

                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔  มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพื่อจัดซื้อ
เมล็ดพันธ์ุปอเทือง  ช่ือวิทยาศาสตร์  Crotalaria  juncea  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน  จํานวน  180  ตัน    โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. กําหนดคณุสมบตัขิองเมลด็พนัธุป์อเทอืง  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crotalaria  juncea  ดังน้ี 
๑.๑  ต้องเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีความบริสุทธ์ิตรงตามสายพันธ์ุ  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑  เมล็ดพันธ์ุสุทธิร้อยละ  ๙๕  หรือสูงกว่า 
๑.๑.๒  สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ  ๕  
๑.๑.๓  ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุไม่เกินร้อยละ  ๑๔  โดยน้ําหนัก 
๑.๑.๔  ความงอกของเมล็ดพันธ์ุไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕ 

๑.๒  ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธ์ุด้วยสารเคมี  ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 
๑.๓  คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธ์ุสุทธิ  (% โดยนํ้าหนัก)  หมายถึง  ปริมาณเมล็ดพันธ์ุพืชตามที่ระบุ  คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทั้งหมด 

สิ่งเจือปน  (% โดยนํ้าหนัก)  หมายถึง  เมล็ดพืชอ่ืนที่มิใช่พันธ์ุที่ระบุ รวมถึงดิน หิน  กรวด  
ทราย  และสิ่งอ่ืน ๆ เช่น  เศษใบ  เศษก่ิง  รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหน่ึงของเมล็ดเดิม  และเมล็ดซึ่ง
เปลือกหุ้มเมล็ดหลุดออกไปทั้งหมด  หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหน่ึงหายไป  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทั้งหมด 

ความช้ืน  (% โดยน้ําหนัก)  หมายถึง  ความช้ืนซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร  ดังน้ี 
 ความช้ืน (%)  =   (นํ้าหนักสด - นํ้าหนักแห้ง) x ๑๐๐ 
           นํ้าหนักสด 
ความงอก  (%)  หมายถึง  จํานวนเมล็ดซึ่งเมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่

สําคัญต่าง ๆ ครบบริบูรณ์  อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่ปกติได้  ภายใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด ๑๐๐ เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธ์ุที่มีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้น
ความงอกของเมล็ด) 

๒.  การบรรจุถุง 
๒.๑  ขนาดบรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  
๒.๒  เมล็ดพันธ์ุบรรจุในถุง 2 ช้ัน ช้ันในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส หรือโปร่งแสง สามารถป้องกัน

ความช้ืนได้ ช้ันนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีที่สามารถรับนํ้าหนักของเมล็ดพันธ์ุที่บรรจุ 
๒.๓  ข้างถุงต้องมีตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินที่ชัดเจน  พิมพ์ข้อความระบุชนิดของเมล็ดพันธ์ุ 

ขนาดบรรจุ  ๒๕   กิโลกรัม  วัน  เดือน  ปี  ที่เมล็ดพันธ์ุหมดอายุ  เมล็ดพันธ์ุคลุกสารป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
อันตราย  (ระบุชนิด)  ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์  ทรัพย์สินราชการห้ามซื้อขาย 
 
 



ตัวหนังสือและ 
ตรากรมฯ สเีขียว 

ใช้สัญลักษณ ์
กะโหลกไขว้ ตัวหนังสือสีแดง 

 
ตัวอย่างการพมิพ์ถุง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทรัพย์สิน
ราชการ

ห้ามซื้อขาย ตัวหนังสือสีแดง 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

เมล็ดพันธ์ุพืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธ์ุปอเทือง 

นํ้าหนัก  ๒๕  กิโลกรัม 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

เมล็ดพันธ์ุสทุธิ  ๙๕% 

อัตราความงอก  ๘๕% 

สิ้นอายุปลูก  วันท่ี……….เดือน………………พ.ศ………. 

       เมล็ดพันธ์ุคลุกยาอันตราย    
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์ 

มาลาไธออน   (๘๓%)  จํานวน  ๐.๑  ซีซี/เมล็ด  ๑  ก.ก. 

แคปแทน (๕๐%)  จํานวน  ๐.๕  ซีซี/เมล็ด  ๑  ก.ก. 

ห้ามซ้ือขาย 
ทรัพย์สิน
ราชการ



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง 180 ตัน, ถั่วพร้า 85 ตัน) จํานวน 265 ตัน พร้อมขนส่ง 

กิจกรรมหลกัที ่9 การพัฒนาที่ดินพ้ืนที่เฉพาะ 
 (โครงการเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้) 

 
 

 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔   มีความประสงค์จะจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุถั่วพร้า       ช่ือ
วิทยาศาสตร์ Canavalia ensiformis เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน  85  ตัน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. กําหนดคุณสมบัติของเมล็ดพันธ์ุถั่วพร้า  ช่ือวิทยาศาสตร์ Canavalia ensiformis ดังน้ี 
๑.๑  ต้องเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีความบริสุทธ์ิตรงตามสายพันธ์ุ  โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑  เมล็ดพันธ์ุสุทธิร้อยละ  ๙๕  หรือสูงกว่า 
๑.๑.๒  สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ  ๕  
๑.๑.๓  ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุไม่เกินร้อยละ  ๑๔  โดยน้ําหนัก 
๑.๑.๔  ความงอกของเมล็ดพันธ์ุไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕ 

๑.๒  ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธ์ุด้วยสารเคมี  ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 
๑.๓  คําจํากัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธ์ุสุทธิ  (% โดยนํ้าหนัก)  หมายถึง  ปริมาณเมล็ดพันธ์ุพืชตามที่ระบุ  คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทั้งหมด 

สิ่งเจือปน  (% โดยนํ้าหนัก)  หมายถึง  เมล็ดพืชอ่ืนที่มิใช่พันธ์ุที่ระบุ รวมถึงดิน หิน  กรวด  
ทราย  และสิ่งอ่ืน ๆ เช่น  เศษใบ  เศษก่ิง  รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครึ่งหน่ึงของเมล็ดเดิม  และเมล็ดซึ่ง
เปลือกหุ้มเมล็ดหลุดออกไปทั้งหมด  หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหน่ึงหายไป  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักทั้งหมด 

ความช้ืน  (% โดยน้ําหนัก)  หมายถึง  ความช้ืนซึ่งอยู่ในเมล็ดและคํานวณได้จากสูตร  ดังน้ี 
 ความช้ืน (%)  =   (นํ้าหนักสด - นํ้าหนักแห้ง) x ๑๐๐ 
           นํ้าหนักสด 
ความงอก  (%)  หมายถึง  จํานวนเมล็ดซึ่งเมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่

สําคัญต่าง ๆ ครบบริบูรณ์  อันบ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่ปกติได้  ภายใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด ๑๐๐ เมล็ด (สําหรับเมล็ดพันธ์ุที่มีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการกระตุ้น
ความงอกของเมล็ด) 

๑.  การบรรจุถุง 
๒.๑  ขนาดบรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  
๒.๒  เมล็ดพันธ์ุบรรจุในถุง 2 ช้ัน ช้ันในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส หรือโปร่งแสง สามารถป้องกัน

ความช้ืนได้ ช้ันนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีที่สามารถรับนํ้าหนักของเมล็ดพันธ์ุที่บรรจุ 
๒.๓  ข้างถุงต้องมีตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดินที่ชัดเจน  พิมพ์ข้อความระบุชนิดของเมล็ดพันธ์ุ 

ขนาดบรรจุ  ๒๕   กิโลกรัม  วัน  เดือน  ปี  ที่เมล็ดพันธ์ุหมดอายุ  เมล็ดพันธ์ุคลุกสารป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
อันตราย  (ระบุชนิด)  ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์  ทรัพย์สินราชการห้ามซื้อขาย 
 
 
 



ตัวหนังสือและ 
ตรากรมฯ สเีขียว 

ใช้สัญลักษณ ์
กะโหลกไขว้ ตัวหนังสือสีแดง 

 
ตัวอย่างการพมิพ์ถุง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวหนังสือสีแดง ทรัพย์สิน
ราชการ

ห้ามซื้อขาย 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

เมล็ดพันธ์ุพืชปรับปรุงบํารุงดินพืชปุ๋ยสด 

เมล็ดพันธ์ุถ่ัวพร้า 

นํ้าหนัก  ๒๕  กิโลกรัม 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

   เมล็ดพันธ์ุสุทธิ  ๙๕% 

  อัตราความงอก  ๘๕% 

สิ้นอายุปลูก  วันที…่…….เดือน………………พ.ศ………. 

       เมล็ดพันธ์ุคลุกยาอันตราย   
ห้ามนําไปประกอบอาหารคนและสัตว์ 

มาลาไธออน   (๘๓%)  จํานวน  ๐.๑  ซีซี/เมล็ด  ๑  ก.ก. 

แคปแทน (๕๐%)  จํานวน  ๐.๕  ซีซี/เมล็ด  ๑  ก.ก. 

ห้ามซ้ือขาย 
ทรัพย์สิน
ราชการ 


