เผยแพร่ ครั้งที่ 1 ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7

ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3
ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 ของกรมพัฒนาที่ดิน
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
1. ความเป็นมา
ตามนโยบายกรมฯ ในการส่งเสริมเกษตรกรให้ฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพดินและปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลเพื่อให้เกิดกระแส
ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดใช้สารเคมี โดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ จึงมีความ
จำเป็น ต้องจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการพึ่งตนเองอย่างเหมาะสม
ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 9,000 ซอง ซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 9,000 ซอง ซุปเปอร์ พด.3 จำนวน 88,000 ซอง
ซุ ป เปอร์ พด.6 จำนวน 85,000 ซอง และซุ ป เปอร์ พด.7 จำนวน 68,000 ซอง รวมจำนวนทั้ งสิ้ น
259,000 ซอง เป็นงบประมาณรวม 3,535,000 บาท โดยดำเนินการจัดจ้างขยายเชื้อ ณ สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 4 จากกิจกรรมคลินิ กเกษตรเคลื่อนที่ และกิจกรรมพัฒ นาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
งบประมาณปี 2564
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ น ปั จจั ย การผลิ ตทางการเกษตร สำหรับ รณรงค์ ส่ งเสริม กลุ่ มเกษตรกรใช้ส ารอิน ทรีย์
ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร หมอดิน อาสา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากระบบเกษตรเคมีเป็ นเกษตรลดใช้ส ารเคมี/เกษตรอินทรีย์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส
สนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ตามนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ เสนอราคาต้อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล และมี ผ ลงานประเภทเดีย วกั นกับ งานที่ป ระกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,767,500 บาท ซึ่งหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกัน
เท่านั้น และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
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3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที่เทคนิค
ด้านจุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ ถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ตู้บ่มเชื้อจุลินทรีย์ หม้อนึ่ง
ความดันไอน้ำสำหรับฆ่าเชื้อ เครื่องผสมเชื้อจุลินทรีย์ มีโรงงานหรือสถานประกอบการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ สำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- เอกสารแนบ TOR ประกวดราคาจ้ างขยายเชื้อ สารเร่ง ซุป เปอร์ พด.1 สารเร่งซุ ป เปอร์ พด.2
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
กรมพัฒนาที่ดิน แบบซอง แบบกล่องบรรจุสารเร่ง
5. ระยะเวลาดำเนินการ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา และหากผู้รับจ้างส่งมอบเกินกว่า
ระยะเวลากำหนดในสั ญ ญ า จะคิ ด ค่ า ปรั บ ในอั ต ราร้ อ ยละ 0.10 ต่ อ วั น ของราคาพั สดุ ทั้ งหมด
แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท
6. ระยะเวลาส่งมอบ
- กำหนดส่งมอบเป็น 5 งวด งวดที่ 1 ส่งมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 9,000 ซอง งวดที่ 2
ซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 9,000 ซอง งวดที่ 3 ซุปเปอร์ พด.3 จำนวน 88,000 ซอง งวดที่ 4 ซุปเปอร์ พด.6
จำนวน 85,000 ซอง และงวดที่ 5 ซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 68,000 ซอง ทั้งนี้ ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้
กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน โดยส่งมอบตามทีส่ ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กำหนดไว้ในสัญญา
7. การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์
- การสุ่ มตั วอย่ างเพื่ อตรวจวิเคราะห์ เชื้ อจุลิ น ทรีย์เพื่ อการตรวจรับ ของนั้ น ต้ องส่ งสารเร่ง พด.
ทุกชนิดที่จัดจ้างขยายเชื้อและดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มที่กำหนด และนำตัวอย่างที่สุ่มมาตรวจ
วิเคราะห์มาตรฐานที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เท่านั้น
8. วงเงินในการจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่ง
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 9,000 ซอง งบประมาณ 148,500 บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 9,000 ซอง งบประมาณ 126,000 บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ จำนวน 88,000 ซอง งบประมาณ 1,144,000 บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จำนวน 85,000 ซอง งบประมาณ 1,232,500 บาท
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน 68,000 ซอง งบประมาณ 884,000 บาท
รวมจำนวน 259,000 ซอง
เป็นงบประมาณรวม 3,535,000 บาท
9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
- เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 ของกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เกณฑ์เสนอราคา
พิจารณาจากราคาทีเ่ สนอผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง (คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ)
10. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่
สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๑๐ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-2972 โทรสาร 0-4531-1669 ทางเว็บไซต์ www.ldd.go.th และ
www.gprocurement.go.th
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