
( สาํเนา )
ประกาศกรมพัฒนาที�ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื )อผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ พด. รวม ๒ กิจกรรม จาํนวน ๕๓๘,๕๐๐ ซอง ด้วย
วธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างขยายเชื %อผลิตภณัฑ์จลุินทรีย์ พด. รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๕๓๘,๕๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั %งนี %เป็นเงินทั %งสิ %น ๗,๗๓๒,๒๕๐.๐๐
บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื�นสองพนัสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี %
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ %งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ %งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ทิ %งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั %นด้วย

๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื %อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๗. เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว
๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แกก่รมพฒันาที�ดิน 

โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทํา
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั %งนี %

๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิOหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ %นศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ ยื�นข้อ
เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิOและความคุ้มกนัเช่นวา่นั %น

๑๐. ไมเ่ป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลงักําหนด

๑๑. ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้าง ในวง
เงินไมน้่อยกว่า 3,900,000 บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
วา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญตัใิห้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่น
ท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 11
สรุาษฎร์ธานี เชื�อถือ

ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี %
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                 (1) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"  สว่น
คณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมคา่มาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                  (2) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�เข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที�กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบ
หลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจดัซื %อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั %นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกั
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้

ทั %งนี % "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็น
นิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื %อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื %อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด

๑๔ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๕ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่าย
เงินแตล่ะครั %งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๖. ผู้ เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบตัิการจลุนิทรีย์ที�มีความพร้อมด้านอปุกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที�เทคนิค
ด้านจลุินทรีย์ และเครื�องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ เขี�ยเชื %อจลุินทรีย์ ถงัหมกัเชื %อจลุินทรีย์ ตู้บอ่เชื %อจลุินทรีย์ หม้อ
นึ�งความดนัไอนํ %าสําหรับฆา่เชื %อเครื�องผสมเชื %อจลุนิทรีย์ มีโรงงานผลติและบรรจผุลิตภณัฑ์จลุนิทรีย์ สําหรับทําเป็น
ผลิตภณัฑ์จลุนิทรีย์เชิงพาณิชย์

๑๗. ผู้ เสนอราคาต้องแนบภาพถ่ายโรงงาน เครื�องมือวิทยาศาสตร์ (ตามรายละเอียด ข้อ 16 )  พร้อม
แผนที�ตั %งโรงงาน

ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื %อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนั
ที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื %อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจดัซื %อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั %งแตว่นัที� ........................ ถึงวนั
ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื %อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก
ชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
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สําเนาถกูต้อง

อมัพิกา พวงแก้ว
(นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว)

นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ
ประกาศขึ %นเวบ็วนัที� ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ

https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ 
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที� ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ถวิล มั�งนุ้ย

(นายถวิล มั�งนุ้ย)

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

ปฏิบตัิราชการแทน อธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั %งแต่วนัที�ซื %อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 
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( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที$ ........................
การจ้างขยายเชื (อผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ พด. รวม ๒ กจิกรรม จาํนวน ๕๓๘,๕๐๐ ซอง
ตามประกาศ กรมพัฒนาที$ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที$ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที$ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี #เรียกวา่ "กรม" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างขยายเชื #อผลติภณัฑ์จลุินทรีย์ พด. รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๕๓๘,๕๐๐ ซอง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                   (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จํานวน 127,000  ซอง สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  จํานวน  180,000 ซอง สาร
เร่งซปุเปอร์ พด.3  จํานวน 80,000 ซอง สารเร่งซปุเปอร์ พด.6  จํานวน 71,500 ซอง และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  
จํานวน 80,000 ซอง)

ราคากลางของงาน ในการประกวดราคาครั #งนี #เป็นเงิน 7,732,250 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื�น
สองพนัสองร้อยห้าสบิบาทถ้วน)

ณ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี #

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาจ้างทั�วไป
๑.๔ แบบหนงัสือคํ #าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

๑.๗ สารเร่งซปุเปอร์ พด.๑
๑.๘ สารเร่งซปุเปอร์ พด.๒
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๑.๙ สารเร่งซปุเปอร์ พด.๓
๑.๑๐ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖
๑.๑๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗
๑.๑๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื$นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ #งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ #งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิติบคุคลที�ผู้ ทิ #งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั #นด้วย

๒.๖ มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื #อจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั #งนี #

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิXหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ #นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิXและความคุ้มกนัเช่นวา่นั #น

๒.๑๐ ไมเ่ป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักําหนด

๒.๑๑ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคา
จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,900,000 บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที�กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 
๑๑ สรุาษฎร์ธานี เชื�อถือ

ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี #
                            (1) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบ
ถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"
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สว่นคณุสมบติัด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค่ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                           (2) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�เข้าร่วม
ค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีที�กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิด
ชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั #นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วม
ค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้

ทั #งนี # "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๒ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาค
รัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๕ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้น
แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั #งซึ�งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด

๒.๑๖ ผู้ เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบติัการจลุินทรีย์ที�มีความพร้อมด้านอปุกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที�
เทคนิคด้านจลุินทรีย์ และเครื�องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ เขี�ยเชื #อจลุินทรีย์ ถงัหมกัเชื #อจลุินทรีย์ ตู้บอ่เชื #อจลุินทรีย์ 
หม้อนึ�งความดนัไอนํ #าสําหรับฆา่เชื #อเครื�องผสมเชื #อจลุินทรีย์ มีโรงงานผลิตและบรรจผุลติภณัฑ์จลุินทรีย์ สําหรับ

ทําเป็นผลติภณัฑ์จลุินทรีย์เชิงพาณิชย์
๒.๑๗ ผู้ เสนอราคาต้องแนบภาพถ่ายโรงงาน เครื�องมือวิทยาศาสตร์ (ตามรายละเอียด ข้อ 

๒.๑๖) พร้อมแผนที�ตั #งโรงงาน

๓.    หลักฐานการยื$นข้อเสนอ
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที$ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี (

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
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                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั #น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั #งรับรอง
สาํเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ปีปัจจบุนั)
                                           (๔.๒)   บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ (ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง) (ถ้าม)ี
                                           (๔.๓)   ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง) (ถ้ามี)
                                           (๔.๔)   บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ เสนอราคาจดัทําเอง) (ถ้ามี)
                                           (๔.๕)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที$ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี (

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั #งนี # 
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั #น
                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๓)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๓.๑)   ใบแจ้งปริมาณงาน(ตามเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคา)
                                   (๔)   สําเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง (ให้ใช้ในกรณีที�มีการ
กําหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั #น)
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                                    (๕) บญัชีรายการจ้าง ซึ�งจะต้องแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่ง 
ๆ รวมทั #งกําไรไว้ด้วย
                                    (๖)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี # โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั #งสิ #น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั #งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั #งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทั #งนี # ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั #งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั #งสิ #นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ทั #งปวงไว้แล้ว

ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า ๓๐ วนั ตั #งแตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนั
ลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กรม ให้เริ�มทํางาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี�
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั #งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นเสนอราคาตามเงื�อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
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ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่กรมผา่นทางระบบจดัซื 5อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราย
อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั 5นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที�
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั 5นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้
ทิ 5งงาน เว้นแตก่รมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั 5นมิใช่เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี 5
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทั 5งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื 5อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี 5 จํานวน ๓๘๖,๖๑๒.๕๐ บาท (สาม
แสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจ่าย สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ ซึ�งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั 5นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั 5นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

๕.๒ หนงัสือคํ 5าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนงัสือคํ 5าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ 5าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ 5า
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ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํ 5า

ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้กรมตรวจสอบความถกูต้องในวนัที�........................ ระหวา่ง
เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ 5าประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบชืุ�อผู้ ยื�นข้อเสนอในหนงัสือคํ 5าประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี 5
                          (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่ให้ระบชืุ�อกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น
ผู้ ยื�นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�นข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

ทั 5งนี 5 "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี 5 กรมจะคืนให้ผู้ ยื�นข้อเสนอหรือผู้ คํ 5าประกนัภายใน ๑๕ วนั 
นบัถดัจากวนัที�กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยื�นข้อ
เสนอรายที�คดัเลือกไว้ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมื�อได้ทําสญัญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ ยื�นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี 5ย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั 5งนี 5 กรมจะพิจารณา
ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ
กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา

รวม
๖.๓ หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ

เสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั 5น เว้นแต ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตา่งไปจากเงื�อนไขที�กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญั
และความแตกตา่งนั 5นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั 5น
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๖.๔ กรมสงวนสทิธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมม่ีการผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อ
ไปนี 5
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั 5นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซื 5อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื 5อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จดัซื 5อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม
                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื 5อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น 

๖.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี 5แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเติมได้ กรมมีสทิธิ
ที�จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั 5งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั 5งนี 5 เพื�อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของกรมเป็นเดด็ขาด ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั 5งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ 5งงาน ไมว่่าจะ
เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่การยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต 
เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมายื�นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้ว่าไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กรม จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั 5นชี 5แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่า ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี 5แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กรม มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ
ราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั 5น ทั 5งนี 5 ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสญัญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อ
เสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

๗.     การทาํสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบักรม ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั
สญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้กรมยดึถือไว้ในขณะ
ทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี 5 

๗.๑ เงินสด
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๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แก่ สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ โดยเป็นเช็ค
ลงวนัที�ที�ทําสญัญา หรือก่อนหน้านั 5น ไมเ่กิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ

๗.๓ หนงัสือคํ 5าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ 5าประกนั ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ 5าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด

๗.๔ หนงัสือคํ 5าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ 5าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ 5า
ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันี 5จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี 5ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว
หลกัประกนันี 5จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี 5ย ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึ�งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 11   จะจ่ายคา่จ้างซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 
ตลอดจนภาษีอื�น ๆ และคา่ใช้จ่ายทั 5งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น 
จํานวน ๕ งวด ดงันี 5

งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ขยายเชื 5อสาร
เร่งซปุเปอร์ พด.๑ จํานวน ๑๒๗,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดที� ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ขยายเชื 5อสาร
เร่งซปุเปอร์ พด.๒ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดที� ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ขยายเชื 5อสาร
เร่งซปุเปอร์ พด.๓ จํานวน ๘๐,๐๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดที� ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ขยายเชื 5อสาร
เร่งซปุเปอร์ พด.๖ จํานวน ๗๑,๕๐๐ ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั

งวดที� ๕ (งวดสดุท้าย) เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน
ขยายเชื 5อสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จํานวน  80,000 ซอง ให้แล้วเสร็จภายใน  90  วนั

ทั 5งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงัสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง

ทั�งนี� ส่งมอบงวดใดก่อนกไ็ด้ โดยทุกงวดต้องมีการกาํหนดส่งมอบภายใน 90 วัน โดยส่งมอบ ณ 

สํานักงานพฒันาที"ดนิเขต 11 สุราษฏร์ธานี
๙.    อัตราค่าปรับ
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คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี 5 หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี 5

๙.๑ กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อื�นทําอีกทอดหนึ�งโดยไม่ได้รับอนญุาต
จากกรม จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั 5น

๙.๒ กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบตัิผิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวนั
ในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาต่อวนั (ของราคาพสัดทีุ�ยงัไม่ได้รับมอบ)

๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ 
ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ 5นภายในระยะเวลาไมน้่อย
กวา่ ๓ เดือน นบัถดัจากวนัที�กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิม
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ

๑๑.๑ เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครั 5งนี 5 ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมื�อ กรมได้รับอนมุตัเิงินคา่จ้างจากเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นั 5น
การจดัซื 5อครั 5งนี 5 จะมีการลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือได้ตอ่เมื�อพระราชบญัญติังบ

ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบงัคบัใช้ และได้รับจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานกังบประมาณแล้ว สําหรับกรณีที�ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพื�อการจดั
หาในครั 5งดงักลา่ว สว่นราชการสามารถยกเลิกการจดัหาได้

๑๑.๒ เมื�อกรมได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ
ของนั 5นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี 5
                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตั 5งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื 5อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั 5น โดยเรืออื�นที�มิใช่
เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั 5นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น
                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี
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๑๑.๓ ผู้ ยื	นข้อเสนอซึ	งกรมได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที	ทาง
ราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื	นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ /าประกนั
การยื	นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื	น (ถ้ามี) รวมทั /งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ /ง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซื /อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ9ที	จะแก้ไขเพิ	มเติมเงื	อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี / มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยื	นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที	สดุ และผู้ ยื	นข้อเสนอไมม่ีสทิธิ
เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ	มเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี /ได้ โดยที	ผู้ ยื	นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที	จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอที	จะทํา
การจดัจ้างครั /งนี /ตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําที	เข้าลกัษณะผู้ ยื	นข้อเสนอที	ชนะการจดัจ้างหรือที	ได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื	นข้อเสนอรายอื	น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ ยื	นข้อเสนอรายอื	น หรือเจ้าหน้าที	ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื	นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั /งนี /ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื	นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที	กําหนดในกฎกระทรวง ซึ	งออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื /อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ ยื	นข้อเสนอที	ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ที	กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓.    การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื	นข้อเสนอที	ได้รับการคดัเลือกให้
เป็นผู้ รับจ้างเพื	อนํามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ

ทั /งนี / หากผู้ ยื	นข้อเสนอที	ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที	กําหนดจะถกูระงบัการยื	นข้อเสนอหรือ
ทําสญัญากบักรม ไว้ชั	วคราว

กรมพฒันาที	ดิน โดย สํานกังานพฒันาที	ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
ตลุาคม ๒๕๖๑
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ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาจ้าง 
ขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2  สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3   
สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด. 7   ประจําปีงบประมาณ 2562 

................................... 
1. ความเป็นมา 

ตามนโยบายกรมฯ ในการส่งเสริมสาธิตขับเคลื่อนการใช้สารอินทรีย์ เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลเพ่ือให้เกิดกระแสในการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดใช้สารเคมี  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องจัดหาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะสารเร่งซุปเปอร์ พด. 

- กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  
 1. ซุปเปอร์ พด.1  จํานวน   35,000 ซอง 
 2. ซุปเปอร์ พด.2  จํานวน   60,000 ซอง  
 3. ซุปเปอร์ พด.3  จํานวน   30,000 ซอง  
 4. ซุปเปอร์ พด.6  จํานวน   12,500 ซอง 
 5. ซุปเปอร์ พด.7  จํานวน   25,000 ซอง   
     รวมจํานวน  162,500 ซอง  งบประมาณ  2,313,750 บาท 
- กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  
 1. ซุปเปอร์ พด.1  จํานวน    92,000 ซอง 
 2. ซุปเปอร์ พด.2  จํานวน  120,000 ซอง  
 3. ซุปเปอร์ พด.3  จํานวน    50,000 ซอง  
 4. ซุปเปอร์ พด.6  จํานวน    59,000 ซอง 
 5. ซุปเปอร์ พด.7  จํานวน    55,000 ซอง   
       รวม  376,000 ซอง  งบประมาณ  5,418,500 บาท 

รวมท้ังสิ้น 538,500 ซอง  งบประมาณรวม 7,732,250 บาท ประจําปงีบประมาณ 2562 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สําหรับรณรงค์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้

สารเคมีทางการเกษตร หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร  เกษตรกร  และประชาชนผู้สนใจในการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตจากระบบเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดใช้สารเคมี/เกษตรอินทรีย์ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาส 
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ตามนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่าง
เห็นผลและเป็นรูปธรรมได้อย่างเพียงพอในการปรับปรุงคุณภาพดิน 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคามีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ผู้เสนอราคาไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  

 3.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน     
ของรัฐไว้ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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 3.5 ผู้เสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นเป็นผู้ท้ิง
งานของหน่ายงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 
3.8 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม

พัฒนาท่ีดิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

3.9 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 

3.10 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
      (1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า"  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค่ามาใช้แสดงเปน็ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได ้

      (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าไดมี้ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได ้

ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

3.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้าง ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า  3,900,000 บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ 
          3.12 ผู้เสนอราคาต้องบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
          3.13 ผู้เสนอราคาต้องบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
         3.14 ผู้เสนอราคา ต้องคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน  แต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 

/3.15 ผู้เสนอราคา... 
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3.15 ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู้บ่มเชื้อจุลินทรีย์  หม้อนึ่ง

ความดันไอน้ําสําหรับฆ่าเชื้อสําหรับผลิตเป็นอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์  และเครื่องปิดผนึกซอง
ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ท่ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ้าหน้าท่ีเทคนิคด้านจุลินทรีย์ และโรงงานผลิต
การขยายเชื้อพรอ้มสถานท่ีผึ่งเชื้อ  สําหรับทําเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย ์

  3.16 ผู้เสนอราคาต้องแนบภาพถ่ายโรงงาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ตามรายละเอียด ข้อ 3.15) 

         4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(ตามเอกสารแนบ) 
-  เอกสารแนบ TOR  ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร ์พด.1  สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  สารเร่ง

ซุปเปอร์ พด.3  สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรม
พัฒนาท่ีดิน  แบบซอง  แบบกล่องบรรจุสารเร่ง 

 5. ระยะเวลาดําเนินการ 
-  กําหนดระยะเวลาดําเนินการภายใน  90 วันนับถัดวันลงนามในสัญญา และหากผู้รับจ้างส่งมอบเกิน

กว่าระยะเวลากําหนดในสัญญา จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน  ของราคาพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ      
แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท 

 6.ระยะเวลาส่งมอบ 
 -  กําหนดส่งมอบเป็น 5 งวด รวมท้ัง  2  กิจกรรม 

  งวดท่ี 1  ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร ์พด.1  จํานวน  127,000  ซอง   
  งวดท่ี 2  ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร ์ พด.2  จํานวน    180,000  ซอง    
  งวดท่ี 3   ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร ์  พด.3  จํานวน     80,000   ซอง 
  งวดท่ี 4   ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร ์  พด.6   จํานวน    71,500   ซอง 
   งวดท่ี 5   ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร ์ พด.7   จํานวน     80,000   ซอง 

ท้ังนี้ ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้  โดยทุกงวดต้องมีการกําหนดส่งมอบภายใน 90 วัน โดยส่งมอบ ณ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฏร์ธาน ี

 7. การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ 
 การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือการตรวจรับของนั้น ต้องส่งสารเร่ง พด.   
ทุกชนิดท่ีจัดจ้างขยายเชื้อและดําเนินการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มท่ีกําหนดและนําตัวอย่างท่ีสุ่มมาตรวจ
วิเคราะหม์าตรฐานท่ี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน เท่านั้น 

 8. วงเงินในการจัดจ้างขยายเช้ือสารเร่ง 

- กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  
1. ซุปเปอร์ พด.1  จํานวน   35,000 ซอง   งบประมาณ   577,500  บาท 
2. ซุปเปอร์ พด.2  จํานวน   60,000 ซอง   งบประมาณ   840,000  บาท 
3. ซุปเปอร์ พด.3  จํานวน   30,000 ซอง   งบประมาณ   390,000  บาท 
4. ซุปเปอร์ พด.6  จํานวน   12,500 ซอง    งบประมาณ  181,250  บาท 
5. ซุปเปอร์ พด.7  จํานวน   25,000 ซอง    งบประมาณ  325,000  บาท 
รวม  162,500 ซอง  งบประมาณ  2,313,750 บาท 
 

/- กิจกรรม... 
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- กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  
1. ซุปเปอร์ พด.1  จํานวน    92,000 ซอง   งบประมาณ   1,518,000  บาท 
2. ซุปเปอร์ พด.2   จํานวน 120,000 ซอง    งบประมาณ  1,680,000  บาท 
3. ซุปเปอร์ พด.3  จํานวน    50,000 ซอง    งบประมาณ     650,000  บาท 
4. ซุปเปอร์ พด.6  จํานวน    59,000 ซอง     งบประมาณ    855,000  บาท 
5. ซุปเปอร์ พด.7  จํานวน    55,000 ซอง     งบประมาณ    715,000  บาท 
รวม  376,000 ซอง  งบประมาณ  5,418,500 บาท 
รวมท้ังสิ้น 538,500 ซอง  งบประมาณ  7,732,250 บาท 

 9. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและขอส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์และแสดงความ
คิดเห็น 

                 สถานท่ีติดต่อ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 เลขท่ี 3 ถนนธราธิบดี 7  
ตําบลท่าข้าม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130  โทรศัพท์  0 - 7731 - 2257   
โทรสาร  0 - 7731 - 2732 เว็บไซต์ http://r11.ldd.go.th 
     หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเก่ียวกับงานดังกล่าว ขอให้แสดงความ
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยู่ข้างต้น  
 
   คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ฯ 
 
 (ลงชื่อ)............................................................. ประธานกรรมการ 
                  (นางแฉล้ม  พริม้จรัส)            
  
 (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการ 
                                              (นางสาววนิดา  งามเงิน)         
         
 (ลงชื่อ)............................................................ กรรมการ 
                                              (นายเกียรติพงษ์  สงพรหม)      
                                
 (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการและเลขานุการ 
                                             (นางสาวอรวรรณ  ทิพย์บรรพต)      
 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
(กิจกรรมหลักท่ี 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  และกิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย ์

ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร) 

วันท่ี……………………………………….. 
 

ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก 
จํานวน 127,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. สารเร่งซุปเปอร ์พด.1 สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก 1 ตัน 
2. สารเร่งซุปเปอร ์พด.1 สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก 1 ซอง น้ําหนัก 100 กรัม ประกอบด้วยเชือ้จุลินทรีย์ย่อยสลาย

เซลลูโลส 6 สายพันธุ ์และจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน 2 สายพันธุ ์
2.1 แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน 2 สายพันธุ ์(Bacillus sp.01 , Bacillus sp.02) มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละ

ชนิดไม่ต่ํากว่า 107  เซลล์ต่อกรัม 
2.2 แอคติโนมัยซีสย่อยสลายเซลลูโลส 2 สายพันธุ์ (Streptomyces sp.01 , Streptomyces sp.02 )  

มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม 
2.3 ราย่อยสลายเซลลูโลส 4 สายพันธุ์ (Scytalidium sp. , Chaetomium sp. , Corynascus sp. , 

Scopulariopsis sp.) มีปริมาณจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ต่ํากว่า 105  เซลล์ตอ่กรัมและปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้อง
ไม่ต่ํากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์

3. วิธีการขยายเชื้อ และ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน   
4. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิทท้ังสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ําและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมท้ังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ขนาด 120x160 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า  
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีท้ังสีน้ําเงินและสีแดงตามตัวอย่างแบบท่ีเป็น
ภาพสี แนบท้ายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกล่องกระดาษท่ีมีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 กล่องละ 50 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 มีขนาดกว้าง 21.3 ซม. 
ยาว 30.5 ซม. สูง 24.5 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีแดง ตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสีแนบท้ายประกาศนี ้
(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
8. เชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 8 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 8 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเม่ือสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ท้ังนี้ให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ข้ึนไป ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

10. การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือการตรวจรับของนั้นต้องนําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห ์
ท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน เท่านั้น  

หมายเหต ุ รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได้ท่ี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โทร 0 2579 0679 
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แบบซองบรรจสุารเร่งซุปเปอร์ พด.1 

 

 

 

ขนาด 120 x 160 มม. 
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แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 

 

 

 

ขนาดกว้าง 21.3 ซม.  ยาว 30.5 ซม.  สูง 24.5 ซม. 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
(กิจกรรมหลักท่ี 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  และกิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร) 

วันท่ี…………………………………… 
 

ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ จํานวน  180,000  ซอง สําหรับใช้ในราชการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 50 ลิตร 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์  
5 สายพันธุ ์

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

จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้องไม่ต่ํากว่า 
1010  เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

3. วิธีการขยายเชื้อ และ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน   
4. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิทท้ังสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ําและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมท้ังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า  
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีท้ังสีเขียวและสีแดงตามตัวอย่างแบบท่ีเป็น
ภาพสี แนบท้ายประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เป็นกล่องกระดาษท่ีมีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มีขนาดกว้าง 
22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสีแนบท้าย
ประกาศนี ้(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
8. เชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 5 สายพันธุ์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให ้

แลกเปลี่ยนเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ใน
ความครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิด
จากการฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเม่ือสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ท้ังนี้ให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ข้ึนไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

10. การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือการตรวจรับของนั้นต้องนําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห ์
ท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน เท่านั้น  

หมายเหตุ  รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได้ท่ี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โทร 0 2579 0679 
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แบบซองบรรจสุารเร่งซุปเปอร์ พด.2 

 

 

 

ขนาด 100 x 150 มม. 
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แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 

 

 

 

ขนาดกว้าง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สงู 22 ซม. 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
(กิจกรรมหลักท่ี 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  และกิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร) 

วันที…่……………………………………… 
 

ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 พร้อมบรรจุเพ่ือผลิต
เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช จํานวน 80,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 1 ซอง  
น้ําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตเชือ้จุลินทรีย์ควบคุมเชือ้สาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 100 กิโลกรัม 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช 1 ซอง 
น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วย 

2.1 Trichoderma  viride  1  สายพันธุ ์
2.2 Bacillus sp.05  1  สายพันธุ ์ 
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107  เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้องไม่ต่ํากว่า 

1010  เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์   
3. วิธีการขยายเชื้อ และ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน   
4. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.)  และผนึก (seal) จนสนิทท้ังสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ําและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมท้ังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า 80 
ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีท้ังสีฟ้าและสีแดงตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสี แนบ
ท้ายประกาศนี ้(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เป็นกล่องกระดาษท่ีมีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 มีขนาดกว้าง 
22.2  ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีฟ้า ตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสีแนบท้าย
ประกาศนี้  (รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
8. เชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 2 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 2 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผูร้ับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเม่ือสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว  ท้ังนี้ให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ข้ึนไป ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

10. การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือการตรวจรับของนั้นต้องนําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห ์
ท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน เท่านั้น  

หมายเหต ุ รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได้ท่ี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โทร 0 2579 0679 
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แบบซองบรรจสุารเร่งซุปเปอร์ พด.3 

 

 

 

ขนาด 100 x 150 มม. 
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แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 

 

 

 

ขนาดกว้าง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สงู 22 ซม. 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
(กิจกรรมหลักท่ี 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  และกิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร) 
วันท่ี....................................................... 

 

ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตสารบําบัด 
น้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ จํานวน 71,500 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 1 ซอง 
น้ําหนัก 25 กรัม ใช้ในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 50 ลิตร และใช้ในการกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 1 ซอง 
น้ําหนัก 25 กรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์ ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินได้คัดเลือกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน 5 สายพันธุ ์  
ดังต่อไปนี ้

2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ์ (Saccharomyces sp. 01)  
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.02) 
2.3 แบคทีเรียย่อยโปรตีน (Bacillus sp.06) 
2.4 แบคทีเรียย่อยไขมัน (Bacillus sp.07)  
2.5 แบคทีเรยีกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ (Bacillus sp.08) 
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107  เซลล์ต่อกรัม ปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้องไม่ต่ํากว่า 1010 

เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์
3. วิธีการขยายเชื้อและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน  
4. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย (aluminium foil) เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิทท้ังสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ําและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมท้ังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า 80 
ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีท้ังสีม่วงและสีแดงตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสี 
แนบท้ายประกาศนี ้(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นกล่องกระดาษท่ีมีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทาน ไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 กล่องละ 100 ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 มีขนาดกว้าง 
22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีม่วง ตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสีแนบท้าย
ประกาศนี ้(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  
8. เชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 5 ชนิดนี้สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 5 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเม่ือสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ท้ังนี้ให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ข้ึนไปให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

10. การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือการตรวจรับของนั้นต้องนําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ท่ี 
กรมพัฒนาท่ีดิน เท่านั้น  

หมายเหตุ  รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได้ท่ี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โทร 0 2579 0679 
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แบบซองบรรจสุารเร่งซุปเปอร์ พด.6 

 

 

 

ขนาด 100 x 150 มม. 
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แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 

 

 

 

ขนาดกว้าง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สงู 22 ซม. 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
(กิจกรรมหลักท่ี 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  และกิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร) 
วันท่ี................................................................... 
 

ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน มีความประสงค์จะจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมบรรจุ เพ่ือผลิตสาร
ควบคุมแมลงศัตรูพืช จํานวน 80,000 ซอง สําหรับใช้ในราชการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

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

2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 1 ซอง น้ําหนัก 25 กรัม  ประกอบด้วย 
จุลินทรีย์ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินได้คัดเลอืกไว้แล้วโดยเฉพาะ จํานวน 3 สายพันธุ ์ดังต่อไปนี ้

2.1 ยีสต์ 1 สายพันธุ ์(Saccharomyces sp.02)    
2.2 แบคทีเรียผลิตกรดอะซีตกิ 1 สายพันธุ ์(Gluconobacter sp.)     
2.3 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 1 สายพันธุ์ (Lactobacillus sp.03)   

จุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องมีปริมาณไม่ต่ํากว่า 107 เซลล์ต่อกรัม และปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดต้อง 
ไม่ต่ํากว่า 1010 เซลล์ต่อซอง โดยมีความชื้นไม่เกิน10 เปอร์เซ็นต ์

3. วิธีการขยายเชื้อและ inoculum ตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน  
4. เชื้อจุลินทรีย์ต้องบรรจุในซองฟอล์ย  (aluminium foil)  เคลือบพลาสติกชนิดหนาแบบ  (OPE + 

aluminium foil + pp.) และผนึก (seal) จนสนิทท้ังสี่ด้าน ไม่มีรอยรั่ว อากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถป้องกันน้ําและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดี สะดวกในการนํามาใช้และเก็บรักษา พร้อมท้ังแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุภายใน 1 ปี และ
ระบุว่าห้ามซื้อขายบนซองท่ีบรรจุด้วย 

5. ซองบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ขนาด 100x150 มม. อลูมิเนียมฟอล์ยมีความหนาไม่ต่ํากว่า  
80 ไมครอน พิมพ์ 3 สี หน้า-หลัง (พ้ืนขาว) ตัวอักษรบนซองฟอล์ยมีท้ังสีเขียวและสีน้ําตาลตามตัวอย่างแบบท่ีเป็น
ภาพสี แนบท้ายประกาศนี ้(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

6. กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  เป็นกล่องกระดาษท่ีมีความหนา 5 ชั้น และแข็งแรงทนทานไม่เสียหาย
ต่อการขนย้าย บรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 กล่องละ 100  ซอง กล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มีขนาดกว้าง 
22.2 ซม. ยาว 28 ซม. สูง 22 ซม. ตัวอักษรและภาพบนกล่องมีสีเขียว ตามตัวอย่างแบบท่ีเป็นภาพสีแนบท้าย
ประกาศนี ้(รายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบจริงให้ติดต่อสอบถามกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) 

7. สารเร่งจํานวนดังกล่าวต้องจัดส่งไปท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
8. เชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 3 ชนิดนี้ สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้รับจ้างนําเชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 3 ชนิดนี้ ไปขาย / ให้ แลกเปลี่ยน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทําด้วยประการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลท่ีสาม หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ฝ่าฝืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

9. ให้มีการสุ่มตัวอย่างจัดส่งให้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเม่ือสินค้าได้จัดส่งถึงปลายทางแล้ว ท้ังนี้ให้ดําเนินการสุ่ม
ตัวอย่างมาจํานวน 30 ซอง จากจํานวนจัดจ้างขยายเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ซอง ถ้าจัดจ้างขยายเชื้อ
มากกว่า 100,000 ซอง ข้ึนไป ให้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 60 ซอง และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

10. การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือการตรวจรับของนั้นต้องนําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห ์
ท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน เท่านั้น  

หมายเหต ุ รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได้ท่ี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน โทร 0 2579 0679 
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แบบซองบรรจสุารเร่งซุปเปอร์ พด.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาด 100 x 150 มม. 
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แบบกล่องบรรจุสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 

 
 

ขนาดกว้าง 22.2 ซม.  ยาว 28 ซม.  สงู 22 ซม. 



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 

โครงการ    จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร ์พด.1 จํานวน  127,000  ซอง  สารเร่งซุปเปอร ์ พด.2  จํานวน  
180,000 ซอง  สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  จํานวน 80,000 ซอง  สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  จํานวน 71,500 ซอง  
และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  จํานวน 80,000  ซอง รวม 538,500 ซอง 
ดําเนินการ    โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ   จํานวน/ 
   ซอง 

ราคา/ 
ซอง 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

เป็นเงิน 
บาท 

กําหนด 
ส่งมอบ 

1 ขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.1      
2 ขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.2      
3 ขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.3      
4 ขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.6      
5 ขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.7      

       
 

เป็นเงินท้ังสิ้น 
  

 
 
 
 
 
                                                           (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอราคา 
                                                                   (......................................................) 
                                                          ตําแหน่ง........................................................... 


