กาหนดขอบเขตงานในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
ความเป็นมา
ด้วยจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุดรธานี ประจาปี
2560 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล ปี 2560 โดยอนุมัติให้ดาเนินการ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ เพื่อสนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิตสาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในพื้นที่ 20 อาเภอ ดังนี้
1. หัวเชื้อราไตรโครเดอร์มา ขนาดบรรจุขวด 20 กรัม จานวน 13,000 ขวด ๆ ละ 200
บาท ราคากลาง 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
2. เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) จานวน 80,000 กิโลกรัม ๆ ละ 40 บาท
ราคากลาง 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
3. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จานวน 1,000,000 กิโลกรัม ๆ ละ 7.70 บาท
ราคากลาง 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประโยชน์และเหมาะสมต่อการปลูก
ข้าวพันธุ์ดี และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี
2. เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว ให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
3. เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและยกระดับคุณภาพการผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจนของ
เกษตรกร ตลอดจนเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาภายในชุมชน
เงื่อนไขการเสนอราคาและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพผลิตหรือจาหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
ไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และต้องแนบเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ค้าภาครัฐ และต้องมีสถานะใช้งาน
เท่านั้น

-26. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. เอกสารสาคัญและสิ่งจาเป็น ทีผ่ ู้เสนอราคาจะต้องแนบในการยื่นข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้
8.1 ใบอนุญาตขายปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ข.ป. 1)
8.2 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ท.อ.3)
8.3 ใบผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด (ยี่ห้อที่นาเสนอ) ที่กรมวิชาการเกษตร ออก
ให้ หรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร หรือกรมพัฒนาที่ดิน หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยออกให้ไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นเอกสาร
8.4 หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ยี่ห้อที่นาเสนอ
8.5 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดยี่ห้อที่นาเสนอ
8.6 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า (ผป.3)
8.7 ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พ.พ. 4)
8.9 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ. 8)
8.10 ผู้เสนอราคาจะต้องนาตัวอย่างวัสดุการเกษตรที่จังหวัดฯ ประกาศจัดซื้อ จานวน 3
รายการ มาให้กับสานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในวันเสนอราคา หรือภายใน 3 วันทาการ เพื่อประกอบการ
พิจารณา และจะไม่คืนให้กับผู้เสนอราคา ดังนี้
8.10.1 ปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด
จานวน 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม)
8.10.2 เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
จานวน 1 กิโลกรัม
8.10.3 หัวเชื้อราไตรโครเดอร์มา จานวน 1 ขวด
8.11 แคตตาล็อค หรือภาพถ่าย (ภาพสีเท่านั้น) ที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ
การเกษตร /ยี่ห้อที่นาเสนอ
9. ผู้เสนอราคาต้องให้คณะกรรมการตรวจดูสต๊อกสินค้าวัสดุการเกษตรทั้ง 3 รายการ ตามประกาศของ
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้เสนอราคาต้องมีสต๊อกสินค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนวัสดุแต่ละรายการ และ
จะต้องไม่ซ้าซ้อนกับผู้เสนอราคารายอื่น
10. ผู้เสนอราคาต้องจัดทาแผนที่สถานที่ตรวจดูสต๊อกวัสดุการเกษตรตามข้อ 9 อีกทั้งยินยอมและ
อานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯ เข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิต กาลังการผลิต ปริมาณวัตถุดิบ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้เสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแล้วจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1 – 10
เท่านั้น จังหวัดอุดรธานีจึงจะพิจารณาให้เป็นคู่สัญญา อนึ่ง เมื่อผู้เสนอราคาได้เข้ามาสู่กระบวนการประกวดราคา
จัดซื้อในครั้งนี้แล้ว ซึ่งเท่ากับว่าผู้เสนอราคาได้ยอมรับเงื่อนไขการประกวดราคาฯ ในครั้งนี้ทุกประการ จังหวัด
อุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ในการกล่าวอ้างหรือโต้แย้งในภายหลังของผู้เสนอราคาทุกกรณี
11. กาหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วันทาการ นับถัดจากวันทาสัญญา และจะต้องส่งมอบพัสดุ ตาม
ข้อ 12
12. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบวัสดุที่จัดซื้อ ณ สถานที่กาหนดในพื้นที่ทุกอาเภอในจังหวัดอุดรธานี
รวม 20 อาเภอ โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งจนถึงจุดส่งมอบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ผู้เสนอราคาต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด

-313. ผู้ได้รับการการพิจารณาทาสัญญาซื้อขายกับจังหวัดอุดรธานี จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ส่งมอบ โดยการสุ่มตัวอย่าง (ส่งตรวจที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในอื่นในระหว่างการส่งมอบวัสดุ (ถ้ามี)
14. ในระหว่างส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดไปตรวจวิเคราะห์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบความงอกของ
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์และผลเปอร์เซ็นต์ความงอกอยู่นั้น สานักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี จะดาเนินการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรทั้ง 3 รายการให้กับเกษตรกรควบคู่ไปด้วย หากผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดไม่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กาหนดและ
เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ปอเทืองต่ากว่ามาตรฐาน ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องจัดส่งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
และเมล็ดพันธุ์ปอเทืองที่จัดส่งแล้วให้กับจังหวัดอุดรธานีใหม่ทั้งหมด ซึง่ จะต้องทาการสุ่มตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบความงอกอีกเช่นเดิม ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีจะไม่รับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้น
15. การเบิกจ่าย จังหวัดอุดรธานีจะดาเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม
คาสั่งแต่งตั้ง ได้ทาการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทั้งปริมาณ และคุณภาพแล้วเท่านั้น
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร
1. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จานวน 1,000,000 กิโลกรัม
มาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะ/คุณสมบัติ
1.1 เม็ดปุ๋ย ต้องบรรจุในกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม เป็นกระสอบ 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติก
ป้องกันความชื้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกสาน ทนต่อการขนส่ง โดยภายนอกจะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
- ชื่อทะเบียนการค้า และเครื่องหมายการค้า
- ชนิดของผลิตภัณฑ์
- ปริมาณบรรจุเป็นน้าหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก)
- ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต
- ระบุวัสดุที่ใช้ในการผลิตและอัตราส่วนที่ใช้
- ระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
- ระบุวิธีใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง
- ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีกาหนดให้มีในฉลาก
1.2 คุณสมบัติ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
- มีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก
- อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน 20 : 1
- ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายที่สมบูรณ์
- ค่าการนาไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity) ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
- ปริมาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้าหนัก
- ขนาดเม็ดปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร
- ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้าหนัก
- ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 โดยน้าหนัก
- ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
- ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

-4- ปริมาณธาตุอาหารหลัก
- ไนโตรเจน (total Nitrogen) ไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก
- ฟอสฟอรัส (total P2O5 ) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก
- โพแทสเซียม (total K2O ) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก
หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.0 โดยน้าหนัก
2. หัวเชื้อราไตรโครเดอร์มา จานวน 13,000 ขวด
1. เป็นหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุขวดละ 20 กรัม ไม่หมดอายุการใช้งาน
2. เป็นเชื้อรา Trichodetrma Harzianum มีความเข้มข้นไม่ต่ากว่า 2x108 CFU/กรัม
3. ได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2-3) และ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 หรือได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ไม่เกิน 6 เดือน

3. เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria jucea จานวน 80,000 กิโลกรัม
1. คุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ดังนี้
1.1 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้
1.1.1 เมล็ดพันธุ์สุทธิร้อยละ 95 หรือสูงกว่า
1.1.2 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 5
1.1.3 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้าหนัก
1.1.4 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
1.2 ต้องคลุกหรืออบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี ป้องกันกาจัดโรคและแมลง
1.3 คาจัดกัดความตามคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
เมล็ดพันธุ์ (% โดยกาหนด) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามที่ระบุ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้าหนักทั้งหมด
สิ่งเจือปน (% โดยน้าหนัก) หมายถึง เมล็ดพืชอื่นที่มิใช่พันธุ์ที่ระบุ รวมถึงดิน หิน กรวด ทราย
และสิ่งอื่นๆ เช่น เศษใบ เศษกิ่ง รวมทั้งเมล็ดแตกหักซึ่งมีขนาดเล็ กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ ดเดิมและเมล็ดซึ่ง
เปลือกหุ้มเมล็ดหลุดออกไปทั้งหมด หรือใบเลี้ยงข้างใดข้างหนึ่งหายไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักทั้งหมด
ความชื้น (% โดยน้าหนัก) หมายถึง ความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ดและคานวณได้จากสูตร ดังนี้
ความชื้น = (น้าหนักสด – น้าหนักแห้ง) x 100
น้าหนักสด
ความงอก (%) หมายถึง จานวนเมล็ดซึ่งเมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่
สาคัญต่างๆ ครบบริบู ร ณ์ อันบ่ งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่ าวจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืช ที่ปกติได้ ภายใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากเมล็ดทั้งหมด 100 เมล็ด (สาหรับเมล็ดพัน ธุ์ที่มีเปลือกแข็งและหนาต้องมีการ
กระตุ้นความงอกของเมล็ด)
2. การบรรจุถุง
2.1 ขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม
2.2 เมล็ดพันธุ์บรรจุในถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นพลาสติกเหนียวโปร่งใส หรือโปร่งแสง สามารถป้องกัน
ความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นพลาสติกถักมีความหนา ปิดผนึกอย่างดีที่สามารถรับน้าหนักของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ

-52.3 บนถุงพิมพ์ข้อความดังนี้

ด้านหน้า
จังหวัดอุดรธานี

ตัวหนังสือและตรา
สีเขียว

เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบารุงดินพืชปุ๋ยสด
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
น้าหนัก 50 กิโลกรัม
ด้านหลัง

เมล็ดพันธุ์สุทธิ 95 %
อัตราความงอก 85 %
สิ้นอายุปลูก วันที่ ............เดือน..............พ.ศ. .............
ใช้สัญลักษณ์
กะโหลกไขว้

เมล็ดพันธุ์คลุกยาอันตราย
มาลาไธออน (83%) จานวน 0.1 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก.
แคปเทน (50%) จานวน 0.5 ซีซี/เมล็ด 1 ก.ก.

ตัวหนังสือ
สีแดง

