รายละเอียดคุณลักษณะของงาน
จางเหมาตรวจรับรองแปลงขาวอินทรีย
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร
1. ความเปนมา
การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของจังหวัดขอนแกน เปนระบบการผลิตขาวที่มีการจัดการ
ดานการเกษตรแบบองครวม ที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศน วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เนนใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ไดจากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตวหรือจุลินทรีย ที่ไดมาจากการ
ดัดแปลงพันธุกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการ
เปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน ปลอดภัยตอการบริโภค และผลผลิตขาว
มีคุณภาพไดมาตรฐาน ประกอบดวยขอกําหนดใหเกษตรกร ปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการใชปจจัย
การผลิตของเกษตรกร และมีการเขาตรวจประเมิน การปฏิบัติของเกษตรกร หากเปนไปตามขอกําหนดของ
ระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย จังหวัดขอนแกนจะใหการรับรอง โดยออกใบรับรองระบบมาตรฐานการ
ผลิตขาวอินทรีย แตเนื่องดวยบุคลากรของสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกนที่มีความรูและความสามารถ
ทางดานการตรวจประเมินมีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินการดังกลาว
ดังนั้น เพื่อใหจังหวัดขอนแกนสามารถดําเนินงานตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการผลิตขาว
อินทรีย บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีความจําเปนตองจัดจางเหมาหนวยงานภายนอกที่มีความรูความสามารถ
ทางดานการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย ใหดําเนินการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการ
ผลิตขาวอินทรีย
2. วัตถุประสงค
2.1 การตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง (
Certification audit) เกษตรกร ที่สมัครขอการรับรอง การ
ผลิตขาวอินทรียที่ไดจากระบบการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองตามขอกําหนดระบบการ
ผลิตขาวอินทรียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มกษ. 9000 เลม 1 เรื่องการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ
จําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และ มกษ. 9000 เลม 4 เรื่อง ขาวอินทรีย
2.2 การตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางทางการเกษตรและปริมาณโลหะหนักในตัวอยางดิน
น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก จากแปลงขาวอินทรีย
2.3 เพื่อใหการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรียของจังหวัดขอนแกน บรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

-23.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่ กวพ.กําหนด
3.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอย
กวา 448,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมสงเสริมการเกษตรเชื่อถือ พรอมแสดงหลักฐาน
หนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาจาง
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government procurement :e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.10 ผูเสนอราคาตอง มีกิจกรรมดานการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองระบบคุณภาพ (Certification
Body:CB) ที่ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012) ดานมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร หรือเปนหนวยตรวจประเมิน (Inspection Body:IB) ที่ไดรับการรับรอง มาตรฐาน (ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012) ดานมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
3.11 เปนหนวยงานที่ไดรับการรับรองหรือใชหนวยงานที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล ( ISO/IEC 17025:2005) ในขอบขายการทดสอบอาหาร ซึ่ง ถาใช ตองยื่นเอกสารแสดง
ความสามารถของหนวยงานที่ไดรับ
3.12 ผูเสนอราคาตองดําเนินการจัดตั้งคณะผูตรวจประเมินที่มีความรูความสามารถในขอบขายที่รับจาง
ตรวจ อยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบดวยหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 1 คน ผูตรวจประเมิน 2 คน โดยหัวหนาผูตรวจ
ประเมิน 1 คน สามารถรับผิดชอบคณะตรวจประเมินไดไมเกิน 2 คณะ ทั้งนี้ผูตรวจประเมินแตละคณะใหรับผิดชอบ
ตรวจประเมินแบบรายเดี่ยว คณะละไมเกิน 400 แปลง โดยคุณสมบัติของคณะผูตรวจประเมิน มีดังนี้
1) หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือสาขาที่
เกี่ยวของ โดยหัวหนาคณะผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย ตองผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาตรวจประเมิน
ระบบการผลิตขาวอินทรียจากกรมการขาวหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ไดรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาว
อินทรียโดยหัวหนาผูตรวจประเมินตองมีประสบการณตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย อยางนอย
2 ป

-32) ผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับประกาศนียบัตรวิชาอาชีพขั้นสูงสาขาเกษตรหรือ
สาขาที่เกี่ยวของ โดยผูตรวจประเมินระบบขาวอินทรีย ตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบ
การผลิตขาวอินทรีย จากกรมการขาว หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานกา รผลิต
ขาวอินทรีย โดยผูตรวจประเมินตองมีประสบการณในการเปนผูตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย
อยางนอย 1 ป
3.13 ผูเสนอราคาตอง มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของ คณะผูตรวจประเมินทุก
คณะอยางนอยรอยละ 10 ของเปาหมายทั้งหมดที่รับจางตรวจ
4.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ขอบเขตการจาง
4.1.1 การตรวจการประเมินการตรวจขาวอินทรีย
การจางตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียตามขอกําหนดของระบบการผลิตขาวอินทรียของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มกษ. 9000 เลม 1 เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลผลิตและ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และ มกษ. 9000 เลม 4 เรื่อง ขาวอินทรีย โดยเริ่มตั้งแตการรับขอมูลเกษตรกรที่ยื่นขอการ
รับรอง และสิ้นสุดที่การสงผลการตรวจประเมินของเกษตรกรทุกราย ใหผูวาจาง ตามรายระเอียดที่กําหนดไวใน
เอกสารแบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียและบันทึกขอบกพรอง ( ORG 03 และ ORG 03/1)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตรวจประเมินการผลิตขาวอินทรีย ของเกษตรกร ตามหลักการตรวจประเมินขาวอินทรีย โดย
ขอบขายแหลงผลิต (ตรวจประเมินแปลง) ใหดําเนินการตรวจประเมินตามแบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการผลิต
ขาวอินทรียและบันทึกขอบกพรอง (ORG 03 และ ORG 03/1)
4.1.2 ตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก
สุมตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และ ผลผลิต ขาวเปลือก จํานวนไมนอยกวา รอย
ละ 1 ของจํานวนแปลงที่รับจางตรวจประเมิน เพื่อวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคาง 4 กลุม (48 ชนิด) และโลหะหนัก
(3 ชนิด) ประกอบดวย
1) สารเคมีในกลุม Organochlorine (จํานวน 8 ชนิด)
2) สารเคมีในกลุม Organophosphates (จํานวน 23 ชนิด)
3) สารเคมีในกลุม Pyrethroids (จํานวน 7 ชนิด)
4) สารเคมีในกลุม Carbamate (จํานวน 10 ชนิด)
5) โลหะหนัก (แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู)
4.1.3 ผูรับจางตองสงผลการตรวจประเมินในขอ 4.1.1 4.1.2 ใหจังหวัด ขอนแกน เพื่อที่จังหวัด
จะไดนําเสนอผลการตรวจประเมินใหกรมการขาวพิจารณาผลการตรวจประเมิน และพิจารณาใหการรับรองหรือไมให
การรับรอง

-44.1.4 ผูรับจางตองจัดทํารายงานความกาวหนาประจําเดือนทุกเดือนจนสิ้นสุดสัญญาจาง โดยตอง
รายงานความกาวหนาเปนรายจังหวัดในการปฏิบัติงานทุกเดือน นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญาจาง ตัดยอดทุกวันที่
30 ของทุกเดือน และสงใหถึงผูวาจางไมเกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญาจางจนถึงสิ้นสุด
สัญญาจาง
4.2 เปาหมายการจาง ผูวาจางจะสงมอบรายชื่อเกษตรกร ตามเปาหมายใหผูรับจางภายใน 15 วันนับถัด
จากลงนามในสัญญาจาง ดังนี้
4.2.1 ตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยวจํานวน 1,600 แปลง
4.2.2 สุมและตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และ ผลผลิต ขาวเปลือก จากการ
ตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย จํานวนไมนอยกวา 16 ตัวอยาง
4.3 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานโครงการฯ ดังตอไปนี้
4.3.1 ระบบการผลิตขาวอินทรีย
ผูรับจางตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลของเกษตรกร พรอมทั้งสงมอบโดยเริ่มตั้งแตผูรับจางรับขอมูล
เกษตรกร ที่ยื่นขอการรับรอง จากผูวาจาง และสิ้นสุดที่ผูรับจางทําการสงผลการตรวจประเมินของเกษตรกรทุกราย
และผลตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก ใหผูวาจาง ดังนี้
1) ทะเบียนเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยว
2) สรุปการประเมินของระบบการผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยว
3) รายงานผลดําเนินงานตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยว
4) ผลการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย ของเกษตรกร ประกอบดวย
4.1) แบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียและแบบบันทึกขอบกพรอง
(ORG 03 และ ORG 03/1) ขอบขายแหลงผลิต ขอ 1 พื้นที่ปลูก ขอ 2 แหลงน้ํา ขอ 3 การจัดการดินและปุย ขอ 4
การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว ขอ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ขอ 6
การขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิต และขอ 9.1 การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล (แหลงผลิต)
4.3.2 การตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก
1) แบบรายงานผลสุมตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก เพื่อตรวจสอบปริมาณสารเคมีตกคาง
2) รายงานฉบับสมบูรณการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และ ผลผลิต
ขาวเปลือก
4.4 วิธีรายงานผลการจัดเก็บขอมูล ผูรับจางตองจัดทําขอมูลในรูปแบบของรายงาน จํานวน 1 ชุด และ file
ขอมูลในโปรแกรม Excel โดยบันทึกลงแผน CD-Romอยางนอย 5 แผน
4.5 ผูรับจางตองดําเนินการแกไขขอมูลที่ผิดพลาดหรือบกพรองตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจงกับผูรับ
จางใหทราบ ผูรับจางตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน และสงงานที่แกไขแลวใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด
4.6 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบความครบถวนและถูกตองของผลการตรวจประเมินที่สงมอบใหผูวาจาง

-55. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
6. ระยะเวลาและการสงมอบงาน
แบงการสงมอบเปน 2 งวด ดังนี้
6.1 งวดที่ 1 สงมอบขอมูลผลการตรวจประเมิน ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
นับเปนผลการดําเนินงานรอยละ 60 ของงานจางตรวจประเมิน
ประกอบดวย
6.1.1 ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย จํานวนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเปาหมาย
6.1. 2 ขอมูลการตรวจประเมินแปลงซึ่งเปนขอมูลการตรวจตามที่สอดคลองกับระยะการ
เจริญเติบโตของขาว ตามจํานวนที่ตรวจอยางนอยรอยละ 60 ของเปาหมาย
6.1. 3 รายงานผลการประชุมชี้แจงใหผูตรวจประเมินทุกคณะ มีความเขาใจในระบบการตรวจ
ประเมิน การจัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบงานของ
มาตรฐาน โดยประกอบดวย ระเบียบวาระการประชุม สถานที่ รายชื่อผูเขารวมประชุม และรายงานการประชุม
6.2 งวดที่ 2 สงมอบขอมูลผลการตรวจประเมิน ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
นับเปนผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 40 (ผลงานรอยละ 100) ของงานจางตรวจ
ประเมิน
6.2.1 ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย จํานวนทั้งหมดของ
เปาหมาย
6.2.2 ผลการตรวจประเมินรายจังหวัดแบบรายเดี่ยว จํานวนรอยละ 100 ของเปาหมาย
6.2.3 ผลการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินแตละคณะ
6.2.4 สรุปผลการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยว
6.2.5 ผลการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร ประกอบดวย
1) แบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียและแบบบันทึกขอบกพรอง ( ORG 03
และ ORG 03/1) ขอบขายแหลงผลิต ขอ 1 พื้นที่ปลูก ขอ 2 แหลงน้ํา ขอ 3 การจัดการดินและปุย ขอ 4 การ
จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว ขอ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ขอ 6 การ
ขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิต และขอ 9.1 การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล (แหลงผลิต)
6.2.6 รายงานผลการสุมตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก เพื่อตรวจสอบปริมาณสารเคมี
ตกคาง จํานวนทั้งหมดของเปาหมาย

-66.3 การสงมอบรายงาน มีเงื่อนไข ดังนี้
ในการสงมอบงานในแตละงวดทุกงวดงาน ผูรับจางจะตองจัดพิมพรายงานที่ปรับปรุงลาสุด โดยมี
คําอธิบายประกอบทุกขอความเพื่อสื่อความ โดยทําการบันทึกขอมูลลงแผน CD-Rom จํานวนอยางนอย 5 ชุด โดย
ผูรับจางจะตองมีอุปกรณสําหรับดําเนินการเอง และแผน CD-Rom ดังกลาว จะตองใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณของจังหวัดขอนแกนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. กําหนดการจายคาจาง
การจายคาจาง แบงเปน
2 งวด ดังนี้
7.1 งวดที่ 1 จายคาจางรอยละ
60 ของสัญญาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบผลการตรวจประเมิน ตามขอ 6.1
งวดที่ 1 และผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7.2 งวดที่ 2 จายคาจางรอยละ
40 ของสัญญาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบผลการตรวจประเมิน ตามขอ 6.2
งวดที่ 2 และผานการตรวจรับรองของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
8. วงเงินในการจาง
2,240,000.- บาท (สองลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน)
9. กําหนดชํารุดขอบกพรอง
ความรับผิดชอบในความชํารุดขอบกพรองของงาน กําหนด 3 เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน
10. เงื่อนไขอื่นๆ
10.1 ขอมูลผลการตรวจประเมินทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง โดยผูรับจางไมสามารถทําซ้ําหรือ
เผยแพร ประชาสัมพันธ กอนไดรับการอนุญาตจากผูวาจาง หามมิใหผูรับจางทําสําเนา หรือ คัดลอกขอมูลดังกลาวไป
กระทําการใดๆ ทั้งทางตรงและทางออม หากผูวาจางพบวา มีการกระทําดังกลาว ผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหาย
เปนเงินไมนอยกวาราคาคาจางทั้งหมดที่กําหนดไวในสัญญา
10.2 ผูรับจาง สามารถดําเนินการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลระหวางปฏิบัติงานตรวจประเมิน ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาและสงเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาวของ จังหวัดขอนแกน และผล
การศึกษาดังกลาว จะตองเปนผลงานรวมของผูรับจางและผูวาจาง ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว จะไมสามารถเปน
ขออางในการขอเพิ่มวงเงินในการจาง พรอมทั้งตองไมเปนขออางในการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข
10.3 กรณีกรมการขาวทบทวนผลการตรวจประเมินและใหการรับรองลาชา ผูวาจางสามารถรองขอใหผู
รับจางออกใบรับรองใหเกษตรกร โดยการดําเนินการทบทวนผลและใหการรับรองใหเปนไปตามระบบมาตรฐานสากล
(ISO/IEC 17065 : 2012)
10.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจางเหมาฯ จะดําเนินการ ดังนี้
10.4.1 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผูรับจางเพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู
รับจางไดทุกระยะ

-710.4.2 หากพบขอบกพรอง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นกอนการสงงานงวดที่ 2
10.5 กรณีที่มีการสงมอบผลการตรวจประเมินไมครบตามจํานวนเปาหมายที่กําหนดผูวาจาง จะดําเนินการ
ปรับลดปริมาณงานและจํานวนเงินคาจางลง ตามสัดสวนที่ผูรับจางดําเนินการตรวจประเมินจริง โดยการบริหารสัญญา
จาง ทั้งนี้ การยกเลิกของเกษตรกรจะตองมีการจัดทําเอกสารการขอการยกเลิก และตองไดรับการรับรองจาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อประกอบการสงงานในแตละงวดไวดวย
10.6 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ กับจํานวนเกษตรกรที่เขาตรวจและผลการตรวจประเมินที่เกิดขึ้น
ในระหวางการปฏิบัติงานของผูรับจาง ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอบเขตการจางนี้ ใหอยูในอํานาจและดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจรับรองพัสดุในการพิจารณาและนําเสนอผูมีอํานาจตอไป
11. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาโครงการจางเหมาหนวยงานภายนอก ( Outsource) ตรวจ
ประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย และตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคาง ในตัวอยางดิน น้ํา และ ผลผลิต
ขาวเปลือก ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย
โดยใชหลักเกณฑ
การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (
Price Performance)
11.1 ราคาที่เสนอราคา (Price) คาน้ําหนัก 40 คะแนน โดยพิจารณาจาก
- หนวยงานที่เสนอราคาต่ําที่สุด
11.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ คาน้ําหนัก 60 คะแนน
โดยพิจารณาจาก
- ผูเสนอราคานําเสนอแผนการบริหารจัดการงานจางตรวจประเมินระบบขาวอินทรีย และตรวจวิเคราะห
ปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก โดยประกอบดวยแผนการประชุมชี้แจงผูตรวจประเมินฯ
หลักการและแผนการสุมตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก และการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคาง แผนการ
ติดตามกํากับการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมินฯ แผนการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินฯ และ
แผนการประเมินสมรรถนะผูตรวจประเมินทุกคณะ ในจํานวนที่เหมาะสม แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ระยะเวลาการปลูก และจํานวนกลุมของเปาหมาย คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- หัวหนาคณะติดตามนิเทศที่ไดรับแตงตั้ง ผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาผูตรวจประเมิน ตามระบบ
ISO
9001 (Quality Management system (QMS)) คาน้ําหนัก 10 คะแนน
- สามารถออกใบรับรองใหเกษตรกร โดยการดําเนินการทบทวนผลและใหการรับรองใหเปนไปตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC
(
17065 : 2012) ในการรับรองมาตรฐานขาวอินทรียในฐานะผูใหการรับรอง คาน้ําหนักคะแนน
20 คะแนน

