รายละเอียดคุณลักษณะของงาน
จางเหมาตรวจรับรองแปลงขาวอินทรีย
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร
๑. ความเปนมา
การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของจังหวัดขอนแกน เปนระบบการผลิตขาวที่มีการจัดการ
ดานการเกษตรแบบองครวม ที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศน วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ไดจากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตวหรือจุลินทรีย ที่ไดมาจากการ
ดัดแปลงพันธุกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการ
เปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน ปลอดภัยตอการบริโภค และผลผลิต ขาวมี
คุณภาพไดมาตรฐาน ประกอบดวยขอกําหนดใหเกษตรกร ผูประกอบการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการ
ใชปจจัยการผลิตของเกษตรกร และมีการเขาตรวจประเมินการปฏิบัติของเกษตรกรผูประกอบการ หากเปนไป
ตามขอกําหนดของระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย จังหวัดขอนแกนจะใหการรับรอง โดยออกใบรับรอง
ระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย แตเนื่องดวยบุคลากรของสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกนที่มีความรูและ
ความสามารถทางดานการตรวจประเมินมีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินการดังกลาว
ดังนั้น เพื่อใหจังหวัดขอนแกนสามารถดําเนินงานตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการผลิตขาว
อินทรีย บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงมีความจําเปนตองจัดจางเหมาหนวยงานภายนอกที่มีความรูความสามารถทางดาน การ
ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย ใหดําเนินการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ การตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง (
Certification audit) เกษตรกร ที่สมัครขอการรับรอง การ
ผลิตขาวอินทรียที่ไดจากระบบการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองตามขอกําหนดระบบการ
ผลิตขาวอินทรียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มกษ. 9000 เลม 1 เรื่องการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ
จําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และ มกษ. 9000 เลม 4 เรื่อง ขาวอินทรีย
๒.๒ การตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางทางการเกษตรและปริมาณโลหะหนักในตัวอยางดิน น้ํา
และผลผลิตขาวเปลือก จากแปลงขาวอินทรีย
๒.๓ เพื่อใหการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรียของจังหวัดขอนแกน บรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัดขอนแกน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

-23.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ.กําหนด
3.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงิน
ไมนอยกวา 1,120,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่น บาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ พรอมแสดง
หลักฐานหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาจาง
3.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.8 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓.๑๐ ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรองความสามารถในฐานะหนวยรับรอง Certification
(
Body : CB)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบขายเกษตรอินทรีย (Organic) ขอบขายยอยดานพืช จากสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
๓.๑ ๑ ผูเสนอ ราคา ตอง เปนหนวยงานที่ไดรับการรับรองหรือใชหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ( ISO/IEC 17025:2005) ในขอบขายการทดสอบอาหาร
โดยตองยื่นเอกสารแสดงความสามารถของหนวยงานที่ไดรับ
๓.๑๒ ผูเสนอราคาตองดําเนินการจัดตั้งคณะผูตรวจประเมินที่มีความรูความสามารถในขอบขายที่
รับจางตรวจ อยางนอย ๓ คน ซึ่งประกอบดวยหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน ๑ คน และผูตรวจประเมิน ๒ คน
โดยหัวหนาผูตรวจประเมิน ๑ คน สามารถรับผิดชอบคณะตรวจประเมินไดไมเกิน ๒ คณะ ทั้งนี้ผูตรวจประเมิน
แตละคณะใหรับผิดชอบตรวจประเมินแบบรายเดี่ยวคณะละไมเกิน ๔๐๐ แปลง โดยคุณสมบัติของคณะผูตรวจ
ประเมิน มีดังตอไปนี้
๓.๑๒.๑ หัวหนาผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือสาขาที่
เกี่ยวข อง โดยตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียจากกรมการขาว
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย และตองมี
ประสบการณในการเปนหัวหนาผูตรวจประเมินหรือผูตรวจประเมินมาตรฐานขาวอินทรีย อยางนอย ๒ ป
๓.๑๒.๒ ผูตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับประกาศนียบัตรวิชาอาชีพขั้นสูงสาขา
เกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ โดยตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาว
อินทรีย จากกรมการขาวหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ไดรับการรับรองระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตขาว
อินทรีย และตองมีประสบการณในการเปนผูตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย อยางนอย ๑ ป
๓.๑๓ ผูเสนอราคาตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมิน
ทุกคณะอยางนอยรอยละ ๑๐ ของเปาหมายทั้งหมดที่รับจางตรวจ

-3๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
๔.๑ ขอบเขตการจาง
๔.๑.๑ การตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย
การจางตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียตามขอกําหนดของระบบการผลิตขาวอินทรีย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มกษ. 9000 เลม 1 เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย
ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และ มกษ. 9000 เลม 4 เรื่อง ขาวอินทรีย โดยเริ่มตั้งแตผูยื่นขอเสนอซึ่ง
ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญารับขอมูลเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง (เอกสารแนบ ๑-๑ และเอกสารแนบ ๑-๒)
และสิ้นสุดที่การสงผลการตรวจประเมินใหจังหวัดขอนแกน โดยดําเนินการตรวจประเมินการผลิตขาวอินทรียที่
ไดจากระบบการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร ขอบขายแหลงผลิต(ตรวจประเมินแปลง) ตามรายระเอียดที่
กําหนดไวในเอกสารแบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียและบันทึกขอบกพรอง ( ORG 03
และ ORG 03/1) โดย ใหดําเนินการตรวจ ประเมินในขอกําหนดที่ ๑,๒,๓, ๔,๕,๖ และขอ ๙.๑ (ยกเวน
ขอกําหนดที่ ๗,๘ และขอ ๙.๒ )
๔.๑.๒ ตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก
สุมตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก จํานวนไมนอย
กวา ๑๖ ตัวอยาง เพื่อวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคาง ๔ กลุม (๔๘ ชนิด) และโลหะหนัก (๓ ชนิด)
ประกอบดวย
๑) สารเคมีในกลุม Organochlorine (จํานวน ๘ ชนิด)
๒) สารเคมีในกลุม Organophosphates (จํานวน ๒๓ ชนิด)
๓) สารเคมีในกลุม Pyrethroids (จํานวน ๗ ชนิด)
๔) สารเคมีในกลุม Carbamate (จํานวน ๑๐ ชนิด)
๕) โลหะหนัก (แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู)
๔.๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองดําเนินการจัดประชุมทบทวนผลการ
ตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง โดยมีผูแทนจากกรมการขาวเขารวมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินเพื่อใหการ
รับรองดวย และใชขอมูลในขอ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ ประกอบการพิจารณาใหหรือไมใหการรับรองฯโดยผูยื่น
ขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองสงผลการประชุมทบทวนฯ ใหกรมการขาว โดยกรมการขาวจะดําเนินการ
จัดพิมพใบรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียและผู
 ยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองดําเนินการจัดสง
ใบรับรองฉบับจริงใหแกเกษตรกรและสําเนาใบรับรองใหจังหวัดขอนแกน
๔.๑.๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองจัดทํารายงานความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน จนสิ้นสุดสัญญาจาง ตามแบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตรวจประเมินระบบ
การผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยว (เอกสารแนบ ๒-๑) นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญาจางตัดยอดทุกวันที่ ๓๐
ของทุกเดือน และรายงานใหถึงจังหวัดขอนแกนภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๔.๒ เปาหมายเกษตรกรที่จางตรวจประเมิน
เกษตรกร จํานวน ๑,๖๐๐ แปลงและตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และ
ผลผลิตขาวเปลือก จํานวนไมนอยกวา ๑๖ ตัวอยาง
๔.๓ การจัดเก็บขอมูลการตรวจประเมินเพื่อสงมอบใหจังหวัดขอนแกน
ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลของเกษตรกร และสงมอบ
ใหจังหวัดขอนแกน ดังตอไปนี้
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ระบบการผลิตขาวอินทรีย และแบบบันทึกขอบกพรอง ( ORG 03 และ ORG 03/1)สําหรับขอบขายแหลง
ผลิต ในขอกําหนดที่ ๑ พื้นที่ปลูก ขอกําหนดที่๒ แหลงน้ํา ขอกําหนดที่ ๓ การจัดการดินและปุย ขอกําหนดที่
๔ การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว ขอกําหนดที่ ๕ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว ขอกําหนดที่ ๖ การขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิต และขอกําหนดที่ ๙.๑ การ
บันทึกและการจัดเก็บขอมูล
๔.๓.๒ รายงานการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย ทุกขอกําหนดที่ระบุใน
ขอ ๔.๓.๑ (เอกสารแนบ ๕ เอกสารแนบ ๗ และเอกสารแนบ ๑๐)
๔.๓.๓ รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงใหผูตรวจประเมิน ซึ่งประกอบดวยระเบียบวาระการ
ประชุม สถานที่ รายชื่อผูเขารวมประชุม และรายงานการประชุม
๔.๓.๔ รายงานผลการดําเนินการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมินทุก
คณะอยางนอยรอยละ ๑๐ ของเปาหมายทั้งหมดที่รับจางตรวจประเมิน (เอกสารแนบ ๓-๑ และเอกสารแนบ
๓-๒)
๔.๔ การตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก
๑) รายงานผลการสุมตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก เพื่อตรวจวิเคราะหปริมาณ
สารเคมีตกคาง(เอกสารแนบ ๑๑)
๒) รายงานฉบับสมบูรณการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา และ
ผลผลิตขาวเปลือก
๓) บทสรุปสําหรับผูบริหารเรื่องการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางในตัวอยางดิน น้ํา
และผลผลิตขาวเปลือก
๔.๕ วิธีรายงานผลการจัดเก็บขอมูล ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองจัดทําขอมูล
(ขอ ๔.๓) ในรูปแบบของรายงาน และ file ขอมูลในโปรแกรม Excel โดยบันทึกลงแผน CD-ROM อยางนอย
๕ แผนเพื่อสงมอบใหจังหวัดขอนแกน
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาจะตองดําเนินการแกไขขอมูลที่ผิดพลาด ตามที่จังหวัด
ขอนแกนหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจงกับผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาใหทราบ ซึ่งผูยื่น
ขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน และสงงานที่แกไขแลวใหจังหวัด
ขอนแกนหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแกนหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาจะตองรับผิดชอบความครบถวนและถูกตองของผลการ
ตรวจประเมินที่สงมอบใหจังหวัดขอนแกนตั้งแตผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญารับขอมูลเกษตรกรที่
ยื่นขอการรับรอง จนถึงการสงมอบใบรับรองใหแกเกษตรกร และสําเนาใบรับรองใหจังหวัดขอนแกน หากเกิด
ความผิดพลาดเสียหายตอราชการใหผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญารับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
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๖.๑
การสงมอบรายงานประจําเดือน
๑) รายงานความกาวหนาประจําเดือนตามแบบรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตรวจ
ประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย (เอกสารแนบ ๒-๑ และเอกสารแนบ ๒-๒)ตัดยอดวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน
(ที่อยูในชวงเวลาของการสงงวดงานจางตรวจประเมินฯ นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง) จนสิ้นสุดการสงงาน
งวดที่ ๓ โดยรายงานใหถึงจังหวัดขอนแกน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๒) รายงานผลการดําเนินการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมินตามแบบ
ตรวจติดตามนิเทศคณะผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย (เอกสารแนบ ๓-๑ และเอกสารแนบ ๓-๒)
ตัดยอดวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน (ที่อยูในชวงเวลาของการสงงวดงานจางตรวจประเมินฯ นับจากวันที่ลงนามใน
สัญญาจาง) จนสิ้นสุดการสงงานงวดที่ ๓ โดยรายงานใหถึงจังหวัดขอนแกนภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๖.๒ การสงมอบงานประจํางวด
แบงการสงมอบงานเปน ๓ งวด ดังนี้
๖.๒.๑
งวดที่ 1 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาจะตองสงมอบขอมูล ภายใน
๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง นับเปนผลการดําเนินงานรอยละ ๓๐ ของงานจางตรวจประเมิน
ประกอบดวย
๖.๒.๑.๑ ทะเบียนรายชื่อเกษตรกร ที่ยื่นขอการรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย
(เอกสารแนบ ๑-๑) จํานวนอยางนอยรอยละ ๘๐ ของเปาหมาย
๖.๒.๑.๒ แบบรายงานผลการดําเนินงานตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย
แบบรายเดี่ยว จํานวนอยางนอยรอยละ ๔๐ ของเปาหมาย ซึ่งเปนขอมูลการตรวจประเมินตามขอกําหนดที่
สอดคลองกับระยะการเจริญเติบโตของขาว (เอกสารแนบ ๕ และเอกสารแนบ ๗)
๖.๒.๑.๓ แผนการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยวของจังหวัด
ขอนแกน
๖.๒.๑.๔ แผนการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินแตละคณะ
๖.๒.๑.๕ รายงานการประชุมชี้แจงผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียให
ผูตรวจประเมินทุกคณะ มีความเขาใจในระบบการตรวจประเมิน การจัดทําเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบงานของจังหวัดขอนแกน โดยประกอบดวย ระเบียบวาระการ
ประชุม สถานที่ รายชื่อผูเขารวมประชุม และรายงานการประชุม
๖.๒.๒
งวดที่ ๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาจะตองสงมอบขอมูลผลการตรวจ
ประเมินฯ ภายใน ๖๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางนับเปนผลการดําเนินงานเพิ่มอีกรอยละ ๔๐ ของ
งานจางตรวจประเมิน(รวมเปนผลงานรอยละ ๗๐) ประกอบดวย
๖.๒.๒.๑ ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย
(เอกสารแนบ ๑-๑) จํานวนทั้งหมดของเปาหมาย
๖.๒.๒.๒ แบบสรุปผลการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย แบบรายเดี่ยว
(เอกสารแนบ ๔ และเอกสารแนบ ๖)
๖.๒.๒.๓ แบบรายงานผลการดําเนินงานตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย
แบบรายเดี่ยว จํานวนทั้งหมดของเปาหมาย (เอกสารแนบ ๕ และเอกสารแนบ ๗)
๖.๒.๒
.๔ แบบรายงานผลการสุมตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก เพื่อ
ตรวจสอบปริมาณสารเคมีตกคาง จํานวนอยางนอยรอยละ ๕๐ ของเปาหมาย (เอกสารแนบ ๑๑)
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งวดที่ ๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาจะตองสงมอบขอมูลผลการตรวจ
ประเมินฯ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาจาง นับเปนผลการดําเนินงานเพิ่มอีกรอยละ ๓๐ (รวมเปน
ผลงานรอยละ ๑๐๐) ประกอบดวย
๖.๒.๓.๑ แบบสรุปผลการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย แบบรายเดี่ยว
(เอกสารแนบ ๔ และเอกสารแนบ ๖)
๖.๒.๓.๒ แบบรายงานผลการดําเนินงานตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย
แบบรายเดี่ยว จํานวนทั้งหมดของเปาหมาย (เอกสารแนบ ๕ และเอกสารแนบ ๗)
๖.๒.๓.๓ แบบสรุปผูผานการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรีย แบบรายเดี่ยว
(เอกสารแนบ ๑๒)
๖.๒.๓.๔ แบบแจงสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรไมผานการตรวจประเมินระบบการผลิต
ขาวอินทรีย แบบรายเดี่ยว (เอกสารแนบ ๑๓)
๖.๒.๓.๕ แบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียและแบบบันทึก
ขอบกพรอง (ORG 03 และ ORG 03/1) ตามจํานวนเปาหมายที่ดําเนินการตรวจ
๖.๒.๓.๖ รายงานผลการสุมตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก เพื่อตรวจ
วิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคาง (เอกสารแนบ ๑๑)
๑) รายงานฉบับสมบูรณการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางใน
ตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก
๒)
บทสรุปสําหรับผูบริหารเรื่องการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคาง
ในตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิตขาวเปลือก
๖.๒.๓.๗ รายงานการประชุมทบทวนการพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อใหการ
รับรอง และสําเนาใบรับรองระบบการผลิตขาวอินทรียฉบับจริงพรอม หลักฐานการสงใบรับรองฉบับจริงใหแก
เกษตรกร
๖.๓ การสงมอบรายงาน มีเงื่อนไข ดังนี้
ในการสงมอบงานในแตละงวดทุกงวดงาน ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตอง
จัดพิมพรายงานที่ปรับปรุงลาสุด โดยมีคําอธิบายประกอบทุกขอความเพื่อสื่อความ โดยทําการบันทึกขอมูลลง
แผน CD-ROM จํานวนอยางนอย ๕ ชุด โดยผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาจะตองมีอุปกรณสําหรับ
ดําเนินการเอง และแผน CD-ROM ดังกลาว จะตองใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณของจังหวัด
ขอนแกนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. กําหนดการจายคาจาง
การจายคาจาง แบงเปน ๓ งวด ดังนี้
๗.๑
งวดที่ ๑ จายคาจางรอยละ ๓๐ ของสัญญาจาง เมื่อผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาสง
มอบผลการตรวจประเมิน ตามขอ ๖.๒.๑ งวดที่ ๑ และผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๗.๒
งวดที่ ๒ จายคาจางรอยละ ๔๐ ของสัญญาจาง เมื่อผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาสง
มอบผลการตรวจประเมิน ตามขอ ๖.๒.๒ งวดที่ ๒ และผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๗.๓ งวดที่ ๓ จายคาจางรอยละ ๓๐ ของสัญญาจาง เมื่อผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาสง
มอบผลการตรวจประเมิน ตามขอ ๖.๒.๓ งวดที่ ๓ และผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-7๘. วงเงินในการจาง
วงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน)
๙. กําหนดชํารุดขอบกพรอง
ความรับผิดชอบในความชํารุดขอบกพรองของงาน กําหนด ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน
๑๐. ขอสงวนสิทธิของจังหวัดขอนแกน
๑๐.๑ จังหวัดขอนแกนขอสงวนสิทธิที่จะไมรับพิจารณาเอกสารของผูยื่ นขอเสนอที่ไมครบถวนหรือไม
ตรงตามคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ขอ ๓
๑๐.๒ ขอมูลผลการตรวจประเมินทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของจังหวัดขอนแกน ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับ
คัดเลือกเปนคูสัญญาไมสามารถทําซ้ําหรือเผยแพร ประชาสัมพันธ กอนไดรับการอนุญาตจากจังหวัดขอนแกน
หามมิใหผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาทําสําเนา หรือ คัดลอกขอมูลดังกลาวไปกระทําการใดๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออม หากจังหวัดขอนแกนพบวา มีการกระทําดังกลาว ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปน
คูสัญญายินยอมชดใชคาเสียหายเปนเงินไมนอยกวาราคาคาจางทั้งหมดที่กําหนดไวในสัญญา
๑๐.๓ ผู
ยื่นขอ เสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาสามารถดําเนินการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางปฏิบัติงานตรวจประเมิน ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและสงเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง
ระบบการผลิตขาวอินทรียของจังหวัดขอนแกน และผลการศึกษาดังกลาวจะตองเปนผลงานรวมของผูยื่น
ขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาและจังหวัดขอนแกน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว จะไมสามารถเปน
ขออางในการขอเพิ่มวงเงินในการจาง พรอมทั้งตองไมเปนขออางในการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
จังหวัดขอนแกนกําหนดไว
๑๐.
4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ ดังนี้
๑๐.4.๑ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาเพื่อ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาไดทุกระยะ
๑๐.4.๒ ตรวจติดตามกระบวนการวิเคราะหคุณภาพของขาวเปลือกในสถานที่ปฏิบัติงานของ
ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา หากพบขอบกพรองผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตอง
ดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นกอนการสงงานงวดที่ ๒
๑๐.
5 กรณีที่มีการสงมอบผลการตรวจประเมินไมครบตามจํานวนเปาหมายที่จังหวัดขอนแกนกําหนด
จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธิที่จะดําเนินการปรับลดปริมาณงานและจํานวนเงินคาจางลงตามสัดสวนที่ผูยื่น
ขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาดําเนินการตรวจประเมินจริง โดยการบริหารสัญญาจาง ทั้งนี้ กรณีที่มีการ
รายงานความเสียหายในแตละพื้นที่เกินรอยละ ๕ ของเปาหมาย จะตองไดรับการยืนยันเปนเอกสารจาก
เจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน และการยกเลิกของเกษตรกรจะตองมีการจัดทําเอกสารการ
ยกเลิกของเกษตรกรทุกราย และตองไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน เพื่อ
ประกอบการสงงานในแตละงวดไวดวย
๑๐.
6 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับจํานวนแปลงที่เขาตรวจและผลการตรวจประเมินที่
เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานของผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาที่นอกเหนือจากที่ระบุไวใน
ขอบเขตการจางนี้ ใหอยูในอํานาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาและนําเสนอผู
มีอํานาจตอไป

-8๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอจางเหมาตรวจรับรองแปลงขาวอินทรียโครงการพัฒนา
คุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวครบวงจรโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอ
ราคา (Price Performance)
ใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๔ วรรคแรก ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๘๓ วรรคแรก (๒) โดยแบงเกณฑการพิจารณา ดังนี้
๑๑.๑ เกณฑราคา (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๔๐ (คะแนนรวม 100 คะแนน)
- เสนอราคาต่ําสุด ไดคะแนน 100 คะแนน
- เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุด คะแนนลดลงตามลําดับ ครั้งละ 10 คะแนน
๑๑.๒
เกณฑอื่น พิจารณาจากขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นกําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๖๐
แบงเปน
๑. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงานกําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 3๐

คะแนน
(คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)
มีแผน
ไมมีแผน

ผูยื่นขอเสนอมีการเสนอแผนการบริหารจัดการงานจางตรวจประเมินระบบการผลิต
ขาวอินทรีย ที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพสอดคลองกับฤดูการผลิตและจํานวนแปลงที่รับจ
ตรวจ ในวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามเปาหมายการตรวจประเมินที่
จังหวัดขอนแกนกําหนด โดยประกอบดวย
0
๒๕
- แผนการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียแบบรายเดี่ยวของจังหวัด
ขอนแกน
0
๒๕
- แผนการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของคณะผูตรวจประเมิน
- แผนการตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคมีตกคางตัวอยางดิน น้ํา และผลผลิต
0
๒๕
ขาวเปลือก
- แผนการจัดประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองและแผน
0
๒๕
ดําเนินการจัดสงใบรับรองฉบับจริงใหแกเกษตรกรและสําเนาใบรับรองใหจังหวัด
ขอนแกน
๒. ความรูความสามารถของบุคลากรกําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 3๐
คะแนน
(ใชคณะผูตรวจประเมิน 4 คณะเปนอยางนอย (1600 แปลง/400แปลง)
(คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)
ครบถวน ไมครบถวน
ถูกตอง และไมถูกตอง
๒.๑ หัวหนาผูตรวจประเมินผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาผูตรวจประเมิน ตามระบบ
50
0
ISO 9001 (Quality Management systems (QMS) มีคุณสมบัติ ถูกตองและ
ครบถวน
2.2 ผูตรวจประเมิน จํานวน 4 คณะ มีคุณสมบัติ ถูกตองและครบถวน
50
0

