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-ร�าง- 
กําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

การจัดซ้ือปุ&ยเคมี (พร,อมขนส�ง) จํานวน ๒ รายการ (ดําเนินการครั้งท่ี 2) 
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข,าวหอมมะลิคุณภาพดี งบประมาณป; ๒๕๕8 

งบพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๒ 
      

 
๑. ความเปBนมา 
  จังหวัดศรีสะเกษ อนุมัติให�ดําเนินการจัดซ้ือปุ�ยเคมี (พร�อมขนส$ง) เพ่ือสนับสนุนป(จจัยการ
ผลิตสําหรับเกษตรกร  ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพดี งบประมาณรายจ$าย
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  งบพัฒนากลุ$มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล$าง ๒   จํานวน ๒ 
รายการ   ได�แก$ 
  ๑. ปุ�ยเคมีรองพ้ืนสูตร ๑๖-๑๖-๘   จํานวน ๑๘3,๐๐๐ กิโลกรัม 
  ๒. ปุ�ยเคมีแต$งหน�าสูตร ๔๖-๐-๐    จํานวน   ๙1,๕๐๐ กิโลกรัม 
  รวมเปDนเงิน 6,496,500 บาท  (หกล�านสี่แสนเก�าหม่ืนหกพันห�าร�อยบาทถ�วน) 
 

๒. วัตถุประสงคD 
  ๑. เพ่ือส$งเสริมให�เกษตรกรมีการผลิตและกระจายพันธุKดีไว�ใช�อย$างพอเพียงและต$อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือเปDนศูนยKกลางในการพัฒนาการผลิตข�าวของเกษตรกร รวมท้ังสร�างเครือข$ายท่ีเข�มแข็ง 
  ๓. เพ่ิมผลผลิตและลดต�นทุนในการผลิตข�าว 
 

๓. คุณสมบัติของผู,เสนอราคา 
๓.๑ ผู�ประสงคKจะเสนอราคาต�องเปDนผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกสK  โดยเปDนผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตขายปุ�ย ตามพระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ.๒๕๑๘  และแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ๓.๒ ผู�ประสงคKจะเสนอราคาต�องไม$เปDนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทาง
ราชการ และได�แจ�งเวียนชื่อไว�แล�ว   หรือไม$เปDนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคล  หรือบุคคลอ่ืนเปDนผู�ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.3 ผู�ประสงคKจะเสนอราคาต�องไม$เปDนผู�ได�รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ�มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม$
ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต$รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช$นว$านั้น   
  ๓.4 ผู�ประสงคKจะเสนอราคาต�องไม$เปDนผู�มีผลประโยชนKร$วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ี
นําเสนอราคาให�แก$จังหวัดศรีสะเกษ   และ/หรือต�องไม$เปDนผู�มีผลประโยชนKร$วมกันระหว$างผู�เสนอราคา  กับผู�
ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสK   ณ  วันประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสK   หรือไม$
เปDนผู�กระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเปDนธรรมในการประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 
  3.5 ผู�ประสงคKจะเสนอราคาต�องไม$เปDนผู�อยู$ระหว$างถูกดําเนินคดีเรื่องปุ�ยเสื่อมคุณภาพปุ�ยผิด
มาตรฐานและปุ�ยปลอม หรือถูกพักใบอนุญาตผลิตปุ�ยเพ่ือการค�า 
                   3.6 ผู�ประสงคKจะเสนอราคาต�องมีใบรับรองหรือรายงานผลการวิเคราะหKปุ�ยเคมีรองพ้ืนสูตร 
16-16-8  และปุ�ยแต$งหน�า สูตร 46-0-0 ไม$เกิน 6 เดือน  ในวันยื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค จากหน$วยงาน
ราชการหรือหน$วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องในการวิเคราะหKปุ�ยเคมีท่ีหน$วยงานราชการรับรอง  และต�องระบุธาตุ
อาหารให�ครบถ�วนถูกต�องตามคุณลักษณะเฉพาะปุ�ยเคมีตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 
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  3.7 ผู�ประสงคKจะเสนอราคาต�องส$งตัวอย$างของปุ�ยเคมีท่ีจะเสนอขาย รายการละ 1 กระสอบ 
(บรรจุ 50 กิโลกรัม)   มาแสดงในวันท่ียื่นซองประกวดราคา ตัวอย$างนี้จะถือเปDนแบบในการตรวจรับด�วย หาก
ไม$นําตัวอย$างมาจะถือว$าไม$ผ$านการพิจารณาคัดเลือกให�เปDนผู�เสนอราคา  ท้ังนี้  จังหวัดจะไม$รับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก$ตัวอย$างดังกล$าว   ตัวอย$างท่ีเหลือหรือไม$ใช�จะคืนให�แก$ผู�เสนอราคา  
  3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปDนคู$สัญญาต�องไม$อยู$ในฐานะเปDนผู�ไม$แสดงบัญชีรายรับ
รายจ$าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ$ายไม$ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
  3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปDนคู$สัญญากับหน$วยงานภาครัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกสK (e-Government Procurement: e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสK
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตKศูนยKข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
  3.10 คู$สัญญาต�องรับและจ$ายเงินผ$านบัญชีเงินธนาคาร เว�นแต$การรับจ$ายเงินแต$ละครั้ง ซ่ึงมี
มูลค$าไม$เกินสามหม่ืนบาทคู$สัญญาอาจจ$ายเปDนเงินสดก็ได� 
๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
1. ปุ�ยเคมีแต$งหน�าสูตร ๑๖-๑๖-๘      จํานวน ๑๘3,๐๐๐ กิโลกรัม 
2. ปุ�ยเคมีรองพ้ืนสูตร ๔๖-๐-๐          จํานวน  ๙1,๕๐๐ กิโลกรัม 
คุณสมบัติท่ัวไปของปุ&ยเคมี 
๑. มีความชื้นไม$เกิน ร�อยละ ๓ โดยน้ําหนัก 
๒. มีความเปDนกรดด$าง (pH) ไม$ต่ํากว$า ๔ (๑ : ๒ WT/VOL.) 
๓. สารตัวเติม (Filler) ของปุ�ยเคมีให�ใช�วัตถุดินเหนียว (Clay) ชนิดคาโอลิน (Kaoline) หรือ 

วัสดุอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเท$าหรือมีเม็ดทราย (Sand) ปะปนไม$เกินร�อยละ ๒ ของน้ําหนักปุ�ย 
๔. ลักษณะของเม็ดปุ�ยต�องไม$จับตัวเปDนก�อนแข็ง (Caking) ขณะเก็บไว�ในโรงเก็บในสภาพ 

ปกติ 
คุณสมบัติเฉพาะของปุ&ยเคมีรองพ้ืนสูตร ๑๖-๑๖-๘  
๑. เปDนปุ�ยเชิงประกอบท่ีเปDนเนื้อเดียวกัน 
๒. มีลักษณะเปDนเม็ดสมํ่าเสมอ 
๓. มีปริมาณธาตุอาหารหลัก คือ 
      3.๑) มีธาตุไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ไม$ต่ํากว$าร�อยละ 16 โดยน้ําหนัก   
      ๓.๒) มีธาตุฟอสฟอรัสอยู$ในรูปของฟอสเฟตท่ีเปDนประโยชนK (Avialable P2O5) คิดเปDน 

ปริมาณไม$ต่ํากว$าร�อยละ ๑๖ โดยน้ําหนัก 
      ๓.๓) ต�องมีธาตุโปแทสเซียมอยู$ในรูปของโปแตสเซียมละลายน้ํา (Water Soluble K2O)  

คิดเปDนปริมาณไม$ตํ่ากว$าร�อยละ ๘ โดยน้ําหนัก 
คุณสมบัติเฉพาะของปุ&ยเคมีแต�งหน,าสูตร ๔๖-๐-๐ 
๑. มีลักษณะเปDนเม็ด หรือผลึกสีขาว หรือขาวหม$น  โดยไม$มีการเติมสี 
๒. ต�องมีธาตุไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ไม$ต่ํากว$าร�อยละ ๔๖ โดยน้ําหนัก 
๓. ธาตุไนโตรเจนท้ังหมดอยู$ในรูปยูเรียไนโตรเจน (Urea Nitrogen) 
๔. มีปริมาณไบยูเร็ต (Biuret) ไม$เกินร�อยละ ๑ โดยน้ําหนัก 
เกณฑDคลาดเคล่ือน 
เกณฑKคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองท่ีมีในปุ�ยเคมี ให�เปDนไปตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณK เรื่อง กําหนดเกณฑKคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ�ยเคมีตาม 
พระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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  ลักษณะการบรรจุ 
๑. บรรจุในกระสอบ ๒ ชั้น ชั้นในเปDนถุงพลาสติก เหนียวทนทาน มีสายรัดปากถุง หรือผนึก  

(ซีล) ไว� สามารถป}องกันความชื้นได�  ชั้นนอกเปDนกระสอบพลาสติกสาน เหนียวทนทานต$อการขนส$ง  กระสอบ
ชั้นนอกพิมพKฉลากให�เปDนไปตามพระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘  และแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. น้ําหนักสุทธิของปุ�ย กระสอบละ ๕๐ กิโลกรัม 
๓. ฉลากปุ�ยมีรายละเอียด 

๓.๑  จะต�องมีคําว$าปุ�ยเคมีหรือปุ�ยเคมีมาตรฐาน 
๓.๒  มีชื่อการค�าและหรือชื่อทางเคมีของปุ�ย 
๓.๓  ต�องระบุสูตรหรือเกรดปุ�ยเคมี เปDนตัวเลขจํานวนเต็ม บอกปริมาณธาตุอาหาร  

ไนโตรเจนท้ังหมด-ฟอสเฟตท่ีเปDนประโยชนK-โปแตสท่ีละลายน้ํา 
             ๓.๔  มีเครื่องหมายการค�ารับรอง 
             ๓.๕  แสดงน้ําหนักสุทธิในระบบเมตริกหรือปริมาตรสุทธิ 
               ๓.๖  แสดงปริมาณธาตุอาหารรับรองต�องตรงกับสูตรปุ�ยท่ีระบุ 
             ๓.๗  มีชื่อผู�ผลิต และ/หรือ ผู�นําส$ง ชื่อผู�ผลิตและสถานท่ีผลิตในต$างประเทศ 
             ๓.๘  ต�องมีคําว$า ทะเบียนเลขท่ี......../................(กรมวิชาการเกษตร) โดยแสดงทะเบียน
เลขท่ี  ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียน/พ.ศ. ............... ข�างกระสอบ 
  การตรวจรับและการชําระเงิน 

๑. สํานักงาน (ผู�ซ้ือ) จะรับมอบปุ�ยเคมีและสุ$มตัวอย$างเพ่ือวิเคราะหK 
๒. เม่ือปุ�ยเคมีผ$านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับท่ีผู�ซ้ือแต$งต้ังและผ$านการ 

วิเคราะหKถูกต�อง ให�ถือว$าการส$งมอบสมบูรณKนับแต$วันท่ีส$งมอบ 
๓. ในกรณีท่ีผู�ซ้ือมีความจําเปDนเร$งด$วนต�องใช�ปุ�ยเคมี  คณะกรรมการตรวจรับของผู�ซ้ือ 

สามารถเก็บตัวอย$างปุ�ยเคมีท่ีผู�ขายทยอยส$งมอบไปวิเคราะหKก$อนได� เม่ือปุ�ยเคมีผ$านการวิเคราะหKโดยได�เกณฑK
มาตรฐานแล�ว ให�ถือว$าการส$งมอบสมบูรณKเฉพาะจํานวนท่ีมีอยู$ในขณะทําการเก็บตัวอย$างนั้น 

๔. ผู�ขายต�องรับผิดชอบค$าใช�จ$าย ต$อไปนี้ 
๔.๑  ค$าใช�จ$ายในการวิเคราะหK 
๔.๒  ค$าใช�จ$ายในการเดินทางไปเก็บตัวอย$างของคณะกรรมการตรวจรับ 
๔.๓  ค$าจ�างแรงงานท่ีเกิดข้ึนในขณะเก็บตัวอย$าง 
๔.๔  ผู�ซ้ือจะชําระเงินค$าปุ�ยเคมีต$อเม่ือผู�ขายได�ส$งมอบปุ�ยเคมีถูกต�องครบถ�วนตามสัญญา 

แล�ว  โดยคณะกรรมการตรวจรับได�ตรวจรับว$าของถูกต�องครบถ�วน  และผลการวิเคราะหKตัวอย$างปุ�ยเคมี
ถูกต�องผ$านเกณฑKตามท่ีกําหนดไว�ด�วย 

ตัวอย�างปุ&ย 
  ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องนําตัวอย$างปุ�ยท่ีจะเสนอขาย สูตรละ ๑ กระสอบ (บรรจุ ๕๐ กิโลกรัม) 
มาให�กรรมการประกวดราคาในวันท่ียื่นซองเอกสารประกวดราคา  ตัวอย$างนี้จะถือเปDนแบบในการตรวจรับ
ด�วย (หากผู�ยื่นข�อเสนอไม$ได�นําตัวอย$างปุ�ยมาในวันยื่นซองถือว$าไม$ผ$านการพิจารณาคัดเลือกเปDนผู�เสนอราคา) 
  การเก็บตัวอย�างและตรวจสอบคุณภาพ 

๑. การเก็บตัวอย$างวิเคราะหK ดําเนินการตามหลักเกณฑK วิธีการ ของกรมวิชาการเกษตร 
๒. การตรวจสอบคุณภาพตัวอย$างปุ�ยเคมี คณะกรรมการจะเก็บตัวอย$าง จํานวน ๓ ตัวอย$าง  

หลังจากส$งมอบภายใน ๓ – ๗ วัน  โดยผู�ชนะการประกวดราคา (ผู�ขาย) ต�องส$งเจ�าหน�าท่ีของผู�ขายท่ีได�รับมอบ
อํานาจจากผู�ขายมาร$วมกับคณะกรรมการฯ เก็บตัวอย$าง  เพ่ือนําไปวิเคราะหK หากผู�ชนะการประกวดราคา 



� 

 

(ผู�ขาย)หรือผู�แทนไม$ได�ไปร$วมดําเนินการให�ถือว$าผู�ขายยอมรับผลของการเก็บตัวอย$างของคณะกรรมการฯ โดย
ผู�ชนะการประกวดราคา (ผู�ขาย) จะต�องแจ�งให�ทราบเปDนลายลักษณKอักษรด�วย 
 

ตัวอย$างจะถูกแบ$งเปDน ๓ ตัวอย$าง 
 ตัวอย$างท่ี ๑  ส$งตรวจวิเคราะหKท่ีกรมวิชาการเกษตรหรือสถานท่ีท่ีกรมวิชาการเกษตรข้ึนทะเบียน 
                           รับรอง  โดยเจ�าหน�าท่ีท่ีจังหวัดศรีสะเกษแต$งต้ังเปDนผู�นําส$ง 
 ตัวอย$างท่ี ๒  เก็บไว�ท่ีผู�ขาย  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ กรณีท่ีตัวอย$างท่ี ๑ ไม$ถูกต�อง 
 ตัวอย$างท่ี ๓  เก็บไว�ท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรับ   สําหรับส$งวิเคราะหKกรณีท่ี ๒   ตัวอย$าง 
                           ขัดแย�งกัน การตัดสินกรณีผลวิเคราะหK จะต�องถูกต�องจํานวน ๒ ใน ๓ ตัวอย$าง 
๕.  ระยะเวลาดําเนินการ (ต้ังแต$เริ่มดําเนินการจนถึงทําสัญญา) 
  เดือนพฤศจิกายน 2557–พฤษภาคม ๒๕๕8 
 

๖.  ระยะเวลาส�งมอบของ 
  ผู�ขายต�องส$งมอบของภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันท่ีได�รับแจ�งให� 
ส$งมอบ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ รวม ๒๒ อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
 

๗.  วงเงินในการจัดหา 
 เงินงบประมาณโครงการ   6,496,500.00  บาท 
          ราคากลางในการจัดซ้ือ     5,490,000.00  บาท        
ในการเสนอราคาผู�เสนอราคาต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม$น�อยกว$าครั้งละ 10,๐๐๐ บาท จาก
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป   ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม$น�อยกว$า  
10,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว 
 

๘.  สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอทราบข,อมูลเพ่ิมเติม และส�งข,อเสนอแนะ วิจารณD หรือแสดงความคิดเห็น 
 ชื่อผู�ติดต$อ นายกิตติศักด์ิ   วิมลสุข 
 โทรศัพทK ๐๔๕-๖๑๖๘๓๐ , ๐๔๕-๖๑๑๓๙๗ 
 ท่ีอยู$  สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
   ๔๕๕ หมู$ ๙ ตําบลโพธิ์ ถนนกสิกรรม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
   e-mail :sisaket@doae.go.th 

หากท$านต�องการเสนอแนะ  วิจารณK  หรือมีความเห็นเก่ียวกับงานดังกล$าว  โปรดให�ความเห็นเปDน 
ลายลักษณKอักษรหรือทางเว็บไซตKมายังหน$วยงานโดยเป�ดเผยตัว  ตามรายละเอียดท่ีอยู$ข�างต�น 
 
ลงชื่อ        ประธานกรรมการ ลงชื่อ           กรรมการ 
          ( นายกิตติศักด์ิ    วิมลสุข)                                          ( นายสมนึก   ปลอดทอง ) 
นักวิชาการส$งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ                 นักวิชาการส$งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 

       ลงชื่อ       กรรมการ 
                                 (นายเจริญ    โมงขุนทด) 
       นักวิชาการส$งเสริมการเกษตรชํานาญการ          


