
 
ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   

ขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด.๒  สารเรงซุปเปอร พด.๓   

สารเรงซุปเปอร พด.๖ และ สารเรงซุปเปอรพด.๗   

ของกรมพัฒนาที่ดิน   

โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

             

๑.    ความเปนมา 

ตามนโยบายกรมฯ  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  และ

กิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย  จึงมีความจําเปนตองจัดหาปจจัย

การผลิตทางการเกษตร ใหกับเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕  และสถานีพัฒนาที่ดิน

ตางๆ  ในสังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕  ไดแก สารเรงซุปเปอร พด.๑ ซุปเปอร พด.๒ ซุปเปอร พด.๓ ซุปเปอร 

พด.๖ และซุปเปอร พด.๗  สําหรับใชในการดําเนินงานกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  และกิจกรรมสงเสริมการใช

สารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐  ซึ่งมีเปาหมายดังนี ้

 

สารเรงซุปเปอร พด. 
        กิจกรรม 

  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

         กิจกรรม 

สงเสริมการใชสารอินทรียฯ 

       รวมจํานวน 

          (ซอง) 

สารเรงซุปเปอรพด.๑ ๔๐,๐๐๐ ๙๑,๕๐๐ ๑๓๑,๕๐๐ 

สารเรงซุปเปอรพด.๒ ๖๓,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ 

สารเรงซุปเปอรพด.๓ ๓๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 

สารเรงซุปเปอรพด.๖ ๑๒,๕๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๖๐,๕๐๐ 

สารเรงซุปเปอรพด.๗ ๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

      รวมทั้ง  ๒  กิจกรรม  จํานวน ๕๗๖,๐๐๐ ซอง งบประมาณ  ๘,๒๒๘,๐๐๐.- บาท (แปดลานสองแสนสองหมื่น

แปดพันบาทถวน) 

 

๒.    วัตถุประสงค 

          เ พ่ือใชเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร  สําหรับรณรงค  สงเสริมกลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย 

ลดใชสารเคมีทางการเกษตร  หมอดินอาสา  เกษตรกร  และประชาชนผูสนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบ

เกษตรเคมีเปนเกษตรลดใชสารเคมี/เกษตรอินทรีย  ลดรายจาย  เพิ่มรายได  และขยายโอกาส  สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ  ตามนโยบายภาครัฐสูการปฏิบัติอยางเห็นผลและเปน

รูปธรรม     

 
 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารแรงซุปเปอร พด.๑  สารเรงซุปเปอร พด.๒   

สารเรงซปุเปอร พด.๓ สารเรงซปุเปอร พด.๖  และ สารเรงซุปเปอรพด. ๗ 
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๓.     คุณสมบัติผูเสนอราคา 

               ๑.  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

          ๒.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๓.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

          ๔.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

          ๕.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา

ตามที่ กวพ. กําหนด 

          ๖.   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอย

กวา ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร

สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯ เชื่อถือ 

      ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ  “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติดังนี้   

(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาให เสนอราคา 

ในนาม “กิจการรวมคา”  สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง  กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ

ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 

(๒) กรณี ท่ีกิจการรวมคาไม ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  โดยหลักการนิติบุคคลแตละ 

นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  เวนแตใน

กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด

ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลัก

รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 

ทั้ งนี้   “กิจการรวมคาที่ จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”  หมายความวา   กิจการร วมคา ท่ี 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

          ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

          ๘ .    บุคคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ จ ะ เ ข า เป นคู สัญญากับหน วย งานภาครั ฐซึ่ ง ได ดํ า เนิ นการจั ดซื้ อ 

จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศนูยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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         ๙.   คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่น

บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

         ๑๐.  ผูเสนอราคาตองมีเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก ถังหมักเชื้อจุลินทรีย  ตูบมเชื้อจุลินทรีย  หมอนึ่งความดัน

ไอน้ํา เพื่อฆาเชื้อสําหรับผลิตเปนอุตสาหกรรม  เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย  และเครื่องปดผนึกซอง  หองปฏิบัติการ

จุลินทรียที่มีความพรอมดานอุปกรณเทคนิค  และเจาหนาที่เทคนิคดานจุลินทรีย  และโรงงานผลิตการขยายเชื้อพรอม

สถานท่ีผึ่งเชื้อ  สําหรับทําเปนผลิตภัณฑจุลินทรียเชิงพาณิชย 

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

-  เอกสารแนบ  TOR  ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.๑ สารเรงซุปเปอร พด.๒  สารเรงซุปเปอร 

พด.๓ สารเรงซุปเปอร พด.๖ และ  สารเรงซุปเปอร พด.๗  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  แบบซอง  

แบบกลองบรรจุสารเรง 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

-  กําหนดระยะเวลาดําเนินการ  ๙๐ วัน 

๖. ระยะเวลาสงมอบ  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๔ งวด ดังนี ้

                  งวดที่  ๑  เ ม่ือผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ ซุปเปอร  พด.๒ ซุปเปอร  พด.๓  

ซุปเปอร พด.๖ และซุปเปอร พด.๗ ในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปนจํานวน   ๘๖,๘๐๐  ซอง   โดยมี

รายละเอียดการสงมอบสารเรงซุปเปอรพด. ชนิดตางๆ  ดังนี้ 

สารเรงซุปเปอร พด. ๑   จํานวน   ๒๐,๐๐๐    ซอง    

สารเรงซุปเปอร พด. ๒   จํานวน   ๓๑,๕๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด. ๓   จํานวน   ๑๕,๐๐๐    ซอง 

สารเรงซุปเปอร พด. ๖   จํานวน     ๖,๓๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด.๗    จํานวน   ๑๕,๐๐๐    ซอง  

                  งวดที่  ๒  เ ม่ือผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ ซุปเปอร  พด.๒ ซุปเปอร  พด.๓  

ซุปเปอร พด.๖ และซุปเปอร พด.๗ ในกิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อินทรีย  เปนจํานวน   ๒๐๐,๒๕๐  ซอง   โดยมีรายละเอียดการสงมอบสารเรงซุปเปอรพด. ชนิดตางๆ  ดังนี้ 

สารเรงซุปเปอร พด. ๑   จํานวน   ๔๕,๗๕๐    ซอง    

สารเรงซุปเปอร พด. ๒   จํานวน   ๖๓,๐๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด. ๓   จํานวน   ๓๒,๕๐๐    ซอง 

สารเรงซุปเปอร พด. ๖   จํานวน   ๒๔,๐๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด.๗    จํานวน   ๓๕,๐๐๐    ซอง  
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                  งวดที่  ๓  เ ม่ือผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ ซุปเปอร  พด.๒ ซุปเปอร  พด.๓  

ซุปเปอร พด.๖ และซุปเปอร พด.๗ ในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เปนจํานวน  ๘๗,๗๐๐ ซอง  โดยมี

รายละเอียดการสงมอบสารเรงซุปเปอรพด. ชนิดตางๆ  ดังนี้ 

สารเรงซุปเปอร พด. ๑   จํานวน   ๒๐,๐๐๐    ซอง    

สารเรงซุปเปอร พด. ๒   จํานวน   ๓๑,๕๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด. ๓   จํานวน   ๑๕,๐๐๐    ซอง 

สารเรงซุปเปอร พด. ๖   จํานวน     ๖,๒๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด.๗    จํานวน   ๑๕,๐๐๐    ซอง  

                  งวดท่ี ๔(งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบสารเรงซุปเปอร พด.๑ ซุปเปอร พด.๒ ซุปเปอร พด.๓  

ซุปเปอร พด.๖ และซุปเปอร พด.๗ ในกิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรยลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อินทรีย  เปนจํานวน  ๒๐๐,๒๕๐ ซอง  โดยมีรายละเอียดการสงมอบสารเรงซุปเปอรพด. ชนิดตางๆ  ดังนี้ 

สารเรงซุปเปอร พด. ๑   จํานวน   ๔๕,๗๕๐    ซอง    

สารเรงซุปเปอร พด. ๒   จํานวน   ๖๓,๐๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด. ๓   จํานวน   ๓๒,๕๐๐    ซอง 

สารเรงซุปเปอร พด. ๖   จํานวน   ๒๔,๐๐๐    ซอง   

สารเรงซุปเปอร พด.๗    จํานวน   ๓๕,๐๐๐    ซอง  

                  ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดตองมีการกําหนดสงมอบภายใน  ๙๐ วัน โดยสงมอบตาม

รายละเอียดดังนี ้

- สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 

- สถานีพัฒนาที่ดนิขอนแกน  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

- สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ถ. แจงสนิท กม-๗๒-๗๓ ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคํา อ.เมือง จ.หนองคาย 

- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ 

- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร 

- สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภ ู

- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ  อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

๗. การสุมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห 

- การสุมตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียเ พ่ือการตรวจรับของนั้น  ตองสงสารเรง พด.   

ทุกชนิดที่จัดจางขยายเชื้อและดําเนินการสุมตัวอยางตามวิธีการสุมที่กําหนด  และนําตัวอยางท่ีสุมมาตรวจวิเคราะห

มาตรฐานทีก่องเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน  เทานั้น 

 

 
คณะกรรมการราง TOR   ๑    นางอุษา    จกัราช                                                                                             .ประธานกรรมการ 

๒   นางสาวศิวพร   ศลีเตโช                                          .กรรมการ   ๓.  นางรมัภาวด ี  ไชยสงค                                    .กรรมการ 



  

 

คณะกรรมการราง TOR  ๑.      ลงนาม   อุษา  จักราช                 ประธานกรรมการ   

     (นางอุษา   จักราช) 
 

                               

                             ๒.       ลงนาม     ศิวพร   ศีลเตโช                      กรรมการ   

   (นางสาวศิวพร  ศีลเตโช) 
 

 

                              ๓.     ลงนาม   รัมภาวดี  ไชยสงค                      กรรมการ 

                                            (นางรัมภาวดี   ไชยสงค) 

๘. วงเงินในการจัดจางขยายเชื้อสารเรง 

- สารเรงซุปเปอร พด.๑  จํานวน  ๑๓๑,๕๐๐ ซอง  สารเรงซุปเปอร พด.๒ จํานวน  ๑๘๙,๐๐๐ ซอง สาร

เรงซุปเปอร พด.๓  จํานวน  ๙๕,๐๐๐ ซอง สารเรงซุปเปอร พด.๖ จํานวน  ๖๐,๕๐๐ ซอง และสารเรงซุปเปอร  

พด.๗ จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ ซอง  รวมทั้งสิ้น ๕๗๖,๐๐๐ ซอง เปนเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๒๒๘,๐๐๐.- บาท  

(แปดลานสองแสนสองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) 

 


