


/(ข)  บริษัทจํากัด...

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  ๑๐/๒๕๕๔
วัสดุกอสรางศูนยถายทอดความรู,  ศูนยสาธิตการเกษตรและวัสดุการเกษตร  โครงการสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน  ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ป  ๒๕๕๔
ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

------------------------------

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “จังหวัด”  มีความประสงคจะสอบราคาวัสดุกอสราง
ศูนยถายทอดความรู,  ศูนยสาธิตการเกษตรและวัสดุการเกษตร  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยได
มาตรฐาน  ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ป  ๒๕๕๔  งบประมาณ  ๒๕๑,๖๐๐  บาท  (สองแสนหา-
หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)  จํานวน  ๕๓  รายการ  

ขอ  ๑.  เอกสารแนบทายการสอบราคา
๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒  แบบใบเสนอราคา
๑.๓  แบบสัญญา/แบบบันทึกขอตกลง
๑.๔  บทนิยาม

(๑)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๕  แบบบัญชีเอกสาร
(๑)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๑.๖  ...................................ฯลฯ...............................................

ขอ  ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา

ใหแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ตาม ขอ ๑.๔

๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

ขอ  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยก

ไวนอกซองใบเสนอราคา เปน  ๒ สวน  คือ
๓.๑ สวนที่  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง



/๔.๖  ผูเสนอ...

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี  ผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)

(๔) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย  และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  หากเปนเกษตรกรตองมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 
๑.๕ (๑)

๓.๑ สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมด  ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ  ๑.๕ (๒)

ขอ  ๔.    การเสนอราคา
๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม

มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือ แกไข  หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม  และ/หรือราคาตอหนวย  และ/หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้
ราคาที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมคาภาษีเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง  
จนกระทั่งสงมอบวัสดุให  ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กําหนด)

๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐ วันทําการ นับถัด
จากลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกขอตกลงซื้อขาย   หากสงของไมเกิน  ๕  วัน

๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดวัสดุ (ถามี) 
ไปพรอมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕  กอนยื่นซองสอบราคา ผู เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา



/ในการตัดสิน...

๔.๖  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐/๒๕๕๔”  
ยื่นตอเจาหนาที่พัสดุ  ตั้งแตวันที่  ๔ – ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยไมรับการยื่นทางไปรษณีย เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว  จะไมรับซองสอบราคา
โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
ราย  วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๔ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม   และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการ  เปดซองใบ
เสนอราคา  วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๔ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคานั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคา  ที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก  และจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ  และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาที่ถูกตัด รายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา  ที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ อันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง  ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแตเวลา  
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป

ขอ  ๕.   หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
      ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาครบทุกรายการ และจังหวัด-

พระนครศรีอยุธยา จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเปนเกณฑ
      ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน  การเสนอ

ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตอง ตามขอ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น   เวนแตเปนขอผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น

     ๕.๓  จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน  ในกรณี
ดังตอไปนี้

(๑)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด

(๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา             
ที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตาม (ถามี) กํากับไว

    



/ขอ ๘. การรับ...

ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
หรือจังหวัดมีสิทธิใหผู เสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

     ๕.๔  จังหวัดฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมทั้งจังหวัดจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา  อยางเปนธรรม ตามขอ 
๑.๔  จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว  ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 
๔.๖  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

ขอ  ๖.    การทําสัญญาซื้อขาย
     ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ

ของทางราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลง  จังหวัดอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ  ภายใน ๓ วัน

   ๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา  ดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

         (๑)  เงินสด
         (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนา

นั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
         (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ

ในขอ ๑.๔ (๒)
         (๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

         (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ  การสอบ

ราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

ขอ  ๗.   อัตราคาปรับ
     คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒๐  ของราคาพัสดุ  ตาม

สัญญาตอวัน





รายละเอียดวัสดุกอสรางศูนยถายทอดความรูและศูนยสาธิตการเกษตร
ขนาด  ๓ x ๔  เมตร  ๑๒  ตรม.

จํานวน  ๒๑  รายการ/ศูนย

จํานวน (หนวย)
ที่ รายการ

ศูนยถายทอดความรู ศูนยสาธิตการเกษตร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

เสาปูน  ขนาด ๖ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๓.๕ เมตร
ไมยางไทย  ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๖ เมตร
ไมยางไทย  ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๓ เมตร
ไมยางไทย  ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร
ไมยางไทย  ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔ เมตร
ไมยางไทย  ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๑ เมตร
อิฐบล็อก  ขนาด  ๒๐ x ๔๐  เซนติเมตร
อิฐใบปลือ  ขนาด  ๒๐ x ๔๐  เซนติเมตร
เหล็กเสนขนาด  ๓  หุน
เหล็กปลอก  ๒  หุน
ลวดผูกเหล็ก  (๕  กก./มัด)
เหล็กวายเมต
หินคลุก  (๒๐  คิว/คัน)
เสาเข็มตัว I หนากวาง ๒๐ ซม.  ยาว  ๑  เมตร
หินเบอร  ๓/๔
ทรายละเอียด
ทรายหยาบ
เหล็กซิงค หนา  ๒  มม.
ตะปู  ขนาด  ๒ ½    นิ้ว
นอต  ขนาด  ๔  หุน
ปูนซีเมนต  (ถุงละ  ๕๐  กิโลกรัม)

๔  ตน
๓  ตัว
๒  ตัว
๖  ตัว
๔  ตัว
๘  ตัว

๔๐๐  กอน
๙๙  กอน
๑๕  เสน

๑๓๐  ปลอก
๑  มัด

๑๒  ตรม.
๒  คัน

๑๖  ตน
๗  คิว

๑๐  คิว
๑๐  คิว

๑๒  แผน
๙  กก.
๒  กก.

๖๐  ลูก

๔  ตน
๓  ตัว
๒  ตัว
๖  ตัว
๔  ตัว
๘  ตัว

๔๐๐  กอน
๙๙  กอน
๑๕  เสน

๑๓๐  ปลอก
๑  มัด

๑๒  ตรม.
๒  คัน

๑๖  ตน
๗  คิว

๑๐  คิว
๑๐  คิว

๑๒  แผน
๙  กก.
๒  กก.

๖๐  ลูก

รายละเอียดวัสดุการเกษตร  จํานวน  ๓๒  รายการ

ที่ รายการ จํานวน
๑ รถเข็น ๑ ลอ ทําจากเหล็กมีลอ ๑ ลอ  มือจับ ๒ ขาง กะบะกวาง ๘๐ ซ.ม.   ยาว ๑๐๐ ซ.ม. ๑  คัน
๒ รถเข็น ๒ ลอ ทําจากเหล็กมีลอ ๒ ลอ มือจับ ๒ ขาง กวาง ๕๐ ซ.ม.  ยาว ๑๕๐ ซ.ม. ๑  คัน
๓ ตะกราใสผัก ทําจากพลาสติก กวาง ๔๐ ซ.ม.  ยาว ๖๐ ซ.ม.  สูง ๖๐ ซ.ม. ๕  ใบ
๔ เชื้อไวรัส BT เชื้อเปนบรรจุขนาด ๑ ลิตรตอขวด ๒๐  ลิตร
๕ เชื้อไวรัส  NPV  บรรจุขวดขนาด  ๑  ลิตร ๒๐  ลิตร
๖ แผนกาวเหนียว เปนแผนพลาสติกสีเหลือง กวาง ๖ นิ้ว  ยาว ๑๐ นิ้ว ๑๐๐  แผน
๗ ถุงพลาสติกบรรจุผักพรอมโลโก ขนาดกวาง ๘ นิ้ว  ยาว ๑๖ นิ้ว ๓๐  กก.
๘ กรรไกรตัดแตงกิ่งทําดวยเหล็ก ๕  เลม
๙ มีดตัดผัก ดามไมปลายแหลม ยาว ๙ นิ้ว ๑๐  เลม
๑๐ ถาดเพาะเมล็ดพันธุผัก ทําจากพลาสติกสีดํา ขนาด ๑๐๐ หลุม ตอถาด ๑๐๐  ใบ



๑๑ ดินผสมเพาะเมล็ดพันธุ บรรจุขนาด ๕ กก. ๕,๐๐๐  กก.
๑๒ เสียมเล็ก ดามเหล็ก ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ๕  อัน
๑๓ พลั่วพรวนดิน ดามพลาสติก ขนาด ๓ นิ้ว ๕  อัน
๑๔ ปุยยูเรีย ขนาดบรรจุ ๕๐ กก. ๕๐๐กก.
๑๕ ปุยอินทรียอัดเม็ด ขนาดบรรจุ ๕๐ กก.  (คุณลักษณะตามเอกสารแนบทาย) ๒,๐๐๐กก.
๑๖ สะเดาผง เปนสะเดาใหม ขนาดบรรจุ ๕ กก. ๑๐๐กก.
๑๗ ไมรวก เสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา ๑/๒ นิ้ว ๑๐๐ มัด
๑๘ เมล็ดพันธุผักบุงจีน เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๖๐% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา ๙๘% ๑๐  กก.
๑๙ เมล็ดพันธุถั่วฝกยาว เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๕% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา ๙๘% ๒๐  ซอง
๒๐ เมล็ดพันธุบวบเหลี่ยม เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๕% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา ๙๘% ๒๐  ซอง
๒๑ เมล็ดพันธุมะเขือจาน  (สีขาว) เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๐% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา ๙๘% ๑๐  ซอง
๒๒ เมล็ดพันธุมะเขือจาน  (สีเขียว) เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๐% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์

ไมต่ํากวา ๙๘%
๑๐  ซอง

๒๓ เมล็ดพันธุมะเขือยาว เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๐% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา ๙๘% ๑๐  ซอง
๒๔ เมล็ดพันธุถั่วพู เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๕% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา ๙๘% ๒๐  ซอง
๒๕ เมล็ดพันธุเมล็ดพันธุมะเขือพวง  เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๕% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์

ไมต่ํากวา ๙๘%
๑๐  ซอง

๒๖ เมล็ดพันธุมะเขือเทศ  เปอรเซ็นตความงอกไมต่ํากวา ๗๕% สิ่งเจือปนไมเกิน ๒% ความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา ๙๘% ๑๐  ซอง
๒๗ กิ่งพันธุชะอม เปนกิ่งตอนความสูงไมต่ํากวา ๑๐ นิ้ว มีรากเต็ม ๕๐๐  กิ่ง
๒๘ กากน้ําตาล  ขนาดบรรจุ  ๒๐  ลิตร ๑๐๐ กก.
๒๙ กิ่งพันธุเข็ม  (พันธุดอกใหญ)  บรรจุถุงดําขนาด ๔ นิ้ว ความสูงของตน ๘ นิ้วขึ้นไป ๕๐๐  กิ่ง
๓๐ กิ่งพันธุกระดุมทองเลื้อย  บรรจุถุงดําขนาด  ๔  นิ้ว  ความสูงของตน  ๖  นิ้ว ๖,๐๐๐ ถุง
๓๑ กิ่งพันธุพุทธรักษา  บรรจุถุงดําขนาด  ๖  นิ้ว  ความสูงของตน  ๑๒  นิ้ว ๕๐๐  กิ่ง
๓๒ กิ่งพันธุชบาดาง  บรรจุถุงดําขนาด  ๔  นิ้ว  ความสูงของตน  ๖  นิ้ว ๖,๐๐๐ กิ่ง




