




















  
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร เครื่องผสมปุย 

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 

 

1. ความเปนมา 
   เกษตรกรมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เนื่องจากมีการใชปุยเคมีมากเกินความจําเปน สงผลตอรายได
ของเกษตรกร ท่ีมีตนทุนการผลิตตอไรท่ีสูงข้ึน และยังทําใหพืชออนแอตอการเขาทําลายของโรคพืช ทําใหตองมี
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึน การสงเสริมใหเกษตรกรมีการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในชุมชน    
ชวยใหเกษตรกรไดใชปุยท่ีถูกตองตามความอุดมสมบูรณของดินและชนิดพืช สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และลดตนทุนการใชปุยเคมี อันจะสงผลตอเกษตรกรและผูบริโภคโดยตรง    
   จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงคจะจัดซ้ือครุภัณฑ
การเกษตร คือเครื่องผสมปุย จํานวน 6 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เพ่ือใชในราชการ
งานสงเสริมการเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) 
 

2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะหดิน
และปุยตามคาวิเคราะหดิน 
  2.2 เพ่ือพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ท่ีมีศักยภาพใหสามารถดําเนินธุรกิจในการจัดหา
ปุยท่ีมีคุณภาพใชในชุมชน สรางความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองใหแกเกษตรกร 
 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง      
การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไมแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน   
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน 
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 
  3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.7 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพผลิตหรือจําหนายวัสดุอุปกรณและครุภัณฑดังกลาว 
  3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงาน
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
  3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
            /3.10 ผูยื่นเสนอ..........  
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  3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  3.11 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
  3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
  3.13 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
 

4. ขอกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ 
  4.1 รายละเอียดคุณลักษณะ 
         1. ถังผสมปุย 
    - มีขนาด (กวางxยาวxสูง) ไมนอยกวา 0.6 เมตร x 1.2 เมตร x 0.7 เมตร  
ทําจากสแตนเลส เกรด SUS 316L ความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร และสามารถรองรับการผสมปุยไดท่ีน้ําหนัก  
250 - 300 กิโลกรัม 
    - ฝาถังผสมปุย เปนแบบเปด 2 ดาน ทําจากสแตนเลส เกรด SUS 316L 
ความหนา ไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 
    - ใบผสมกวน (Ribbon Mixing) ทําจากสแตนเลส เกรด SUS 316L          
ความหนา ไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร 
    - มีทอนําปุยเคมีท่ีผสมเสร็จแลวออกบรรจุถุง 
         2. โครงสรางรองรับของเครื่องผสมปุย สูงจากพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทําจาก 
สแตนเลส เกรด SUS 316L ทนทานตอการกัดกรอนไมเปนสนิม มีความคงทนแข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักไดดี  
เปนเครื่องใหมท่ีไมผานการใชงานมากอน มีบันไดเหล็กและติดตั้งลอโดยในขณะเครื่องทํางานตองมีความแข็งแรง
ไมสั่นคลอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย   
         3. ใชมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลัง ขนาดกําลังไมนอยกวา 3 แรงมา อัตราทดรอบไมเกิน
34 รอบ/นาที โดยสามารถใชกับแรงดันไฟฟาขนาด 220/380 โวลล และมอเตอรไฟฟาท่ีใชจะตองผานการรับรอง
มาตรฐานประเภทเครื่องใชไฟฟาจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
เหลานี้ เชน มอก., CCA, IEC, EN, DIN หรือ JIS 
          4. มีอุปกรณท่ีสามารถตัดระบบไฟฟา เพ่ือปองกันอันตรายจากระบบไฟฟารั้วหรือ
ลัดวงจรไดตามมาตรฐาน IEC/EN 61008 หรือ มอก. 2425-2552 หรือ มอก. 909-2548 
         5. สายไฟประกอบตัวเครื่องยาวไมนอยกวา 10 เมตร  
    6. การใชงานตองมีการปรับระดับความเร็วของมอเตอรไดอยางนอย 3 ระดับ 
  4.2 ขอกําหนดอ่ืนๆ 
         1. ผูเสนอราคาตองมีชางท่ีชํานาญงานและใหบริการตรวจเช็คหรือซอมบํารุง เครื่องผสม
ปุย ในระยะเวลา 3 เดือนตอครั้ง และตรวจเช็คใหเครื่องผสมปุยสามารถปฏิบัติงานไดตลอด ภายในระยะเวลา
รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในคูมือการใชงาน และเอกสารรับประกันคุณภาพ  
ในกรณีท่ีสินคาเกิดความเสียหายจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองมาซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน 
หลังจากไดรับแจง โดยคาบริการ คาเดินทาง และคาอะไหล ผูขายเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น  
           /2.ผูเสนอราคา........... 



  
 

-3- 
    2. ผูเสนอราคาตองมีอะไหลของเครื่องผสมปุย จําหนายใหแกผูซ้ือทุกชิ้น กรณีเกิดการชํารุด 
    3. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องผสมปุย มีเอกสาร
รับประกันเครื่อง สําหรับผูขาย 1 ชุด และผูซ้ือ 1 ชุด และมีการสอนวิธีการใชงาน และวิธีการดูแลรักษาใหแก
เกษตรกรพรอมอธิบายการใชงาน ณ จุดท่ีสงมอบ 
         4. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองดังตอไปนี้ 

  - หนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาซ้ือ ท่ีเก่ียวของในวงเงินท่ีมากกวา 500,000 บาท 
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีเชื่อถือได 
     - หนังสือรับรอง คุณภาพเครื่องมอเตอรไฟฟา คุณภาพสแตนเลส จาก
หนวยงานของราชการ เอกชน หรือสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือ 
     - หนังสือรับรอง ประสิทธิภาพเครื่องผสมปุย จากหนวยงานของราชการ 
เอกชน หรือสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือ 
         5. ผูเสนอราคา ตองนําตัวอยางเครื่องผสมปุย และปุยจํานวน 6 กระสอบ กระสอบละ 
50 กิโลกรัม มาเพ่ือใชในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่อง เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสพิจารณา หากไมมีตัวอยางใหตรวจสอบและสาธิตได ใหถือวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการ
พิจารณาในการจัดซ้ือครั้งนี้ โดยวันท่ีทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่องจะแจงใหทราบในภายหลัง 
         6. กรณีผูเสนอราคามีเง่ือนไขพิเศษในการเสนอราคา เชน ของแถม ระยะเวลา
รับประกันการใชงาน แนบในขอเสนอเง่ือนไขพิเศษ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทางผูเสนอราคา
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
   4.3. เง่ือนไขการย่ืนเสนอราคาเพ่ิมเติม 
    1. ผูเสนอราคาตองมีภาพถายจริงของเครื่องผสมปุย ตามขอ 4.1 (1), (2), (3), (4), 
(5), (6)  แนบมาพรอมการยื่นเสนอราคา ครบถวนทุกรายการ 
    2. ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารท่ีเก่ียวของในขอ 4.2 (1), (2), (3), (4) ครบถวน 
แนบมาพรอมการยื่นเสนอราคา  
   3. กรณีผูเสนอราคา มีเง่ือนไขพิเศษในการเสนอราคา ในขอ 4.2 (6) ใหแนบมาพรอม
การยื่นเสนอราคา  
   4. ผูเสนอราคาตองดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ในขอ 4.3 (1), (2) หากไมมีการ
ดําเนินการดังกลาวแลว จังหวัดสุพรรณบุรีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  มกราคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2564  
 

6. เง่ือนไขและการสงมอบ 
  6.1 ผูเสนอราคาจะตองสงมอบพัสดุภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
  6.2 คูสัญญาจะตองสงมอบครุภัณฑตามสถานท่ีท่ีกําหนด  โดยคาใชจายในการขนสงจนถึงจุดท่ี
สงมอบ คูสัญญาจะตองเปนผูรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดท่ีสงของไดแก 
 
 
           /ตารางแสดง.......... 
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ตารางแสดงจุดสงของ 
 

ลําดับ รายชื่อ ศดปช. 
ท่ีตั้งศูนย ศดปช. 

จํานวนเครื่อง 
หมูท่ี ตําบล อําเภอ 

1 ศดปช. เดิมบาง 11 เดิมบาง เดิมบางนางบวช 1 
2 ศดปช. บางงาม 4 บางงาม ศรีประจันต 1 
3 ศดปช. ไรรถ 8 ไรรถ ดอนเจดีย 1 
4 ศดปช. เนินพระปรางค 4 เนินพระปรางค สองพ่ีนอง 1 
5 ศดปช. วังลึก 11 วังลึก สามชุก 1 
6 ศดปช. แจงงาม 2 แจงงาม หนองหญาไซ 1 

 

  6.3 จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนสิทธิ์ท่ีจะชําระเงินคาครุภัณฑใหกับผูขาย ตอเม่ือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับครุภัณฑไวถูกตอง ครบถวน ตามท่ีกําหนด  
 

7. วงเงินในการจัดการ 
  วงเงินงบประมาณ 1,412,400 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน)       
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมอีกท้ังการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมดไวแลว 
 

8. หลักเกณฑการพิจารณา 
  8.1 ผูยื่นขอเสนอราคาท่ีเขาสูกระบวนการเสนอราคาแลว จะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ 
3 และ ขอ 4 จึงจะพิจารณาเปนคูสัญญา อนึ่ง เม่ือผูเสนอราคาไดเขาสูกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสการจัดซ้ือในครั้งนี้แลว ซ่ึงเทากับวาผูเสนอราคาไดยอมรับเง่ือนไขการพิจารณาผลฯ ในครั้งนี้ทุก
ประการ จังหวัดสุพรรณบุรีขอสงวนสิทธิ์ในการกลาวอางหรือโตแยงในภายหลังของผูเสนอราคาทุกกรณี 
  8.2 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยใหคะแนน
ตามน้ําหนักเกณฑราคา กําหนดน้ําหนักรอยละ 30 และเกณฑคุณภาพ กําหนดน้ําหนักรอยละ 70 รายละเอียด ดังนี้ 
  (1) พิจารณาราคาท่ีเสนอ เกณฑคะแนน ๑๐๐ คะแนน (น้ําหนักรอยละ 3๐) 
           (2) พิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ เกณฑคะแนน  ๑๐๐ คะแนน 
(น้ําหนักรอยละ 7๐)  มีรายละเอียดดังนี้ 
         (2.1) มาตรฐานของสินคา หรือบริการ   รอยละ 60 

      (2.1.1) การทดสอบประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องผสมปุย  (รอยละ 80) 
      (2.1.2) หนังสือรับรองตามท่ีกําหนด (รอยละ 20) 

                (2.2) การบริการหลังการขาย รอยละ 20 
         (2.2.1) มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องผสมปุย (รอยละ 30)   
         (2.2.2) มีชางท่ีชํานาญงานและใหบริการหลังการขาย (รอยละ 30) 
         (2.2.3) มีการรับประกันคุณภาพสินคา  (รอยละ 40) 

                (2.3) ขอเสนอพิเศษ หรือขอเสนออ่ืนๆ รอยละ 20 
      (2.3.1) ขอเสนอพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตของงาน (รอยละ 100) 

 
 





แบบ บก. 06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย  

การจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

 

1.ช่ือโครงการ   จัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร เครื่องผสมปุย จํานวน  6 เครื่อง 
                   

2. หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 1,412,400 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน)  
 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 5  กุมภาพันธ  2564 

     เปนเงิน 1,443,798 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสี่หม่ืนสามพันเจ็ดรอยเกาสิบแปดบาทถวน) 

      ราคา/หนวย(ถามี) เปนเงิน 240,633 บาท  
     

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 1. บริษัท ธารธรณีการเกษตร จํากัด  

    2. บริษัท เอสพีแกรนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

    3. บริษัท ที. พี. เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  
        

6. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 1. นายอํานาจ      โสรถาวร   ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นายณรงค       แสงจันทร  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ    กรรมการ 

 3. นางอุไรลักษณ  ดวงฉวี      ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

 


