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ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) จ านวน 3 รายการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ งบประมาณปี 2557 
งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

      
 

1. ความเป็นมา 
 จังหวัดศรีสะเกษ อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนเครื่องจักรกลในการคัดแยกท า
ความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ งบประมาณ
ปี 2557 งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 
 1. เครือ่งคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว    จ านวน  63  เครื่อง 
 2. เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ   จ านวน  63  เครื่อง  
 3. เครื่องชั่ง ขนาด 300 กิโลกรัม   จ านวน  63  เครื่อง 
 รวมเป็นเงิน 3,591,000 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 
 2.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกร รวมทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
 2.3 เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตข้าว 
 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม 
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังนี้ 
           (1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
          (2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
          (3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 3.6 ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างครุภัณฑ์ทุกรายการที่จะจัดซื้อมาสาธิตในวันยื่นซองประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถน ามาได้ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านการพิจารณาในการซื้อครั้งนี้ 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะและจ านวนซื้อ 
 รายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1) เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว   จ านวน  63  เครื่อง 
 2) เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ   จ านวน  63  เครื่อง 
 3) เครื่องชั่ง  ขนาด 300 กิโลกรัม   จ านวน  63  เครื่อง 
     1) เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 คุณลักษณะท่ัวไป 
      1. ใช้คัดและท าความสะอาดแยกเศษวัชพืช เมล็ดหญ้า ข้าวลีบ เศษหิน ฝุ่น ออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก 
      2. สามารถปรับการไหลของข้าวเปลือกได้ ช้า-เร็ว ตามท่ีต้องการ 
      3. คัดคุณภาพข้าวได้ปริมาณวันละ 3 – 4 ตัน/วัน 
คุณลักษณะเฉพาะและส่วนประกอบ 
      1. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะแข็งส่วนใหญ่ 
 2. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า เป็นต้นก าลัง สามารถใช้กับไฟบ้าน 220v/50Hz มีสายปลั๊ก
ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 

3. มีล้อ 4 ล้อที่แข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
4. ตระแกรงคัดท าความสะอาดข้าวเปลือก  จ านวน 1 ชุด 
5. ตู้สีฝัดพัดลม  จ านวน 1 ชดุ 

 6. ร้านคัดเหล็ก 1 ชั้น  จ านวน 1 ชุด 
 7. พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น มูเล่ , สายพาน ,ตุ๊กตา ครบชุด 
 8. พร้อมจัดส่ง – ติดตั้ง – สาธิต เครื่องคัดแยกท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้ถึงหน่วยงานที่
ก าหนด 
 9. รับประกันการท างานและอุปกรณ์ของเครื่องคัดแยกท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ปี 

2) เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ     
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เป็นเครื่องเย็บกระสอบด้วยมือด้ายเดี่ยว ชนิดมือถือ 
 2. สามารถเย็บกระสอบพลาสติกสานที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวได้นาทีละไม่น้อยกว่า 5 กระสอบ/นาที 
 3. มีช่วงระยะการเย็บแบบตายตัว (Stitch Range) 8.5 มิลลิเมตร  พร้อมระบบการตัดเส้นด้าย 
 4. ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
 5. ใช้ระบบไฟฟ้า 1 เฟส  220 โวลต์  เป็นต้นก าลัง 
 6. รับประกันคุณภาพใช้งาน 1 ปี 
 7. พร้อมจัดส่ง – สาธิตเครื่องให้ถึงหน่วยงานที่ก าหนด 
      3) เครื่องชั่ง  ขนาด 300 กิโลกรัม      
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. สามารถชั่งน้ าหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม 
 2. อ่านน้ าหนักจากตุ้มเลื่อนบนสเกลตาชั่ง  
 3. อ่านค่าละเอียดขีดละ 100 กรัม 
 4. เครื่องชั่งระบบคานเลื่อน ต้องสมดุลด้วยลูกตุ้ม 
 5. คานชั่งท าจากทองเหลือง 
 6. ตัวเครื่องท าจากเหล็กหล่อ 
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7. เสาเครื่องชั่งเป็นทรงกลม 
 8. มีล้อเลื่อน 4 ล้อ ใช้ส าหรับเคลื่อนย้าย 
 9. พร้อมจัดส่ง – สาธิตเครื่องให้ถึงหน่วยงานที่ก าหนด 
 10. รับประกันการใช้งาน 1 ปี 

   

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ไม่เกิน 15 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบของ 
 ผู้ขายต้องส่งมอบของภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับแจ้งใบส่งมอบ     
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 22 อ าเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 

7. วงเงินในการจัดหา 
 เงินงบประมาณ 3,591,000 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ในการเสนอราคา     
ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวด
ราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000 บาท จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 

๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ชื่อผู้ติดต่อ นายประเสริฐ    รังษี 

 โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๖๘๓๐ , ๐๔๕-๖๑๑๓๙๗ 
 ที่อยู่  ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
   ๔๕๕ หมู่ ๙ ต าบลโพธิ์ ถนนกสิกรรม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
   e-mail :sisaket@doae.go.th 
 

ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 
                 ( นายประเสริฐ     รังษี )                                              

         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
                    

ลงชื่อ    กรรมการ  
                 ( นายเจริญ      โมงขุนทด )              
                        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  

ลงชื่อ    กรรมการ  
              ( นางสาวณภัชนันท์  พรหมลา )              

          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
  

 


