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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ซื้อปุ๋ยเคมีโดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

----------------------------------------------- 
1.  ความเป็นมา 
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีความต้องการซื้อปุ๋ยเคมีเพ่ือใช้บ ารุงต้นยางพารา  
ทีป่ลูกในพ้ืนที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้  ซึ่งมีต้นยางพาราก่อนและหลังเปิดกรีด พ้ืนที่ประมาณ  26,851.69 ไร่ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือบ ารุงต้นยางพาราที่ยังไม่เปิดกรีดและที่เปิดกรีด  ให้มีสภาพสมบูรณ์  ให้ผลผลิตน้ า
ยางพาราสูงสุด 
 

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
   3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายปุ๋ยเคมีที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
    3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบิุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  หรือไม่เป็นผู้อยู่ระหวา่งถูกด าเนินคดีเรื่องปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยผิดมาตรฐานและปุ๋ยปลอมหรือถูกพัก
ใบอนุญาตผลิตปุย๋เคมีเพ่ือการค้า 
    3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม   
     3.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.
2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 และใบส าคัญการข้ึนทะเบียน 
ปุ๋ยเคมี 

3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะซ่ึงได้มีการระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ  

  3.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

3.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจรับจา่ยเป็นเงนิสดกไ็ด้    

 
4.  คุณลักษณะเฉพาะ  

4.1 คุณลักษณะเฉพาะของปุ๋ยเคมี  
                          4.1.1  เป็นปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว (แม่ปุ๋ย) ต้องไม่เป็นปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยผิด
มาตรฐานตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ที่มี 
         /ธาตุอาหาร... 
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ธาตุอาหารรับรองกันทุกธาตุ มีลักษณะเป็นเม็ด 
  4.1.2  ปุ๋ยต้องมีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด ( TOTAL NITROGEN ) ธาตฟุอสฟอรัสอยู่ในรูป
ของฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ ( AVAILABLE  P2  O5 ) และต้องมีธาตุโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทชที่ละลายน้ า  
( WATER SOLUBLE  K2 O ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละของน้ าหนักปุ๋ยแต่ละสูตร 

4.1.3 มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผลึกขนาดของเม็ดมีความสม่ าเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ  
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 2 – 5 มม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 3 ของ
น้ าหนักตามมาตรฐานห้องทดลอง และลักษณะของเม็ดปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง ( CAKING ) ขณะเก็บไว้
ในโรงเก็บในสภาพปกติ 

4.2 สูตรปุ๋ยเคมี  
     สูตร           Total  Nitrogen      Available   P2  O5    Water Soluble  K2 o 
          % W/W  % W/W       % W/W 
            46-0-0                     46      0                        0 
               18-46-0           18     46                 0 
            0-0-60            0       0                60 

4.3 เกณฑ์คลาดเคลื่อน  
  เกณฑ์การคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองที่มีในปุ๋ยให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย 
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 
  4.4 การบรรจุ  
  บรรจุในกระสอบ 2 ชั้น  ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใส เหนียวทนทาน มีสายรัดปากถุงหรือผนึก
(ซีล)ไว้ สามารถป้องกันความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน เหนียวทนทานต่อการขนส่ง (ตาม
ตัวอย่างน ามาแสดงในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา) กระสอบชั้นนอกใหพ้ิมพ์ข้อความ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  เรื่อง ก าหนดวัตถุท่ีใช้ท าภาชนะบรรจุและปิดผนึกภาชนะและ
ขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้าและเกณฑ์คลาดเคลื่อนของประมาณธาตุอาหารรับรอง หมึกท่ีใช้พิมพ์กระสอบ
ต้องชัดเจนไม่ลบเลือน น้ าหนักสุทธิ กระสอบละ 50 กิโลกรัม และเพ่ิมเติมข้อความด้วยตัวอักษรสูง 2 นิ้วว่า 
“ใช้ในราชการ อ.อ.ป. เท่านั้น” ไว้ในที่ท่ีเหมาะสมด้วย  
 

5.  ตัวอย่างปุ๋ยและตัวอย่างกระสอบปุ๋ย   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างปุ๋ยที่เสนอขายสูตรละ 1 กิโลกรัม  บรรจุ

ถุงพลาสติกผนึกแน่นพร้อมรายละเอียดสถานที่ผลิต และอ่ืนๆ และตัวอย่างกระสอบที่จะใช้บรรจุปุ๋ย ทั้งชั้นนอก
และชั้นในมาให้กรรมการรับซอง  ในวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคา ตัวอย่างนี้จะถือเป็นแบบในการตรวจรับ
ด้วย โดยตัวอย่างกระสอบชั้นนอกให้พิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรสูง 2 นิ้วว่า “ใช้ในราชการ อ.อ.ป. เท่านั้น” ไว้ 
ในที่ท่ีเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่าง 
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะไม่คืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
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6.  การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ 
6.1  การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการของกรมวิชาการเกษตร 
6.2  การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างปุ๋ยเคมี คณะกรรมการจะเก็บตัวอย่างจ านวน 3 ตัวอย่าง 

หลังจากส่งมอบภายใน 7 วัน  โดยผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ต้องส่งเจ้าหน้าที่ของผู้ขายที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ขายมาร่วมกับคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เก็บตัวอย่าง เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์  หากผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) หรือผู้แทนไม่ได้ไปร่วมด าเนินการให้ถือว่าผู้ขายยอมรับ
ผลของการเก็บตัวอย่างตามที่คณะกรรมการฯหรือเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยผู้ชนะการประกวด
ราคา (ผู้ขาย) จะต้องแจ้งให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย   

ตัวอย่างจะถูกแบ่งเป็น 3 ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ 1 ส่งวิเคราะห์ที่กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยราชการอ่ืนๆ หรือบริษัท

ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด ที่สามารถวิเคราะห์ได้ โดยเจ้าหน้าที่ ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แต่งตั้งเป็นผู้น าส่ง 

 ตัวอย่างที่ 2 เก็บไว้ที่ผู้ขาย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ กรณีท่ีตัวอย่างที่ 1 ไม่ถูกต้อง 
 ตัวอย่างที่ 3 เก็บไว้ที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับ ส าหรับส่งวิเคราะห์ กรณีที่ 2 

ตัวอย่างขัดแย้งกัน การตัดสินกรณีผลวิเคราะห์จะต้องถูกต้องจ านวน 2 ใน 3 ตัวอย่าง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
อ.อ.ป.จะด าเนินการจัดซื้อปุ๋ยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และเริ่มใช้ 

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2556 
 

8.  ระยะเวลาส่งมอบ   
ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ส่งมอบปุ๋ยเคมีที่ประกวดราคาได้ตามจ านวน ให้แก่สวนป่าตาม

รายชื่อที่แนบท้ายภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายโดยจะต้องแจ้งก าหนด การส่งมอบให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพ่ือจะได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับทราบ และ
ด าเนินการตรวจสอบปุ๋ยเคมีต่อไป (ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมีจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดด้วย ในกรณี
ไม่ผ่านเกณฑ์ให้น ากลับไปเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว) 

 ผู้ขายจะต้องส่งมอบปุ๋ยเคมีทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา หาก
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบปุ๋ยเคมีทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาภายใน 30 วัน  ท าให้ อ.อ.ป. ไม่สามารถสุ่มตัวอย่าง
ตามหลักวิชาการเพ่ือส่งไปวิเคราะห์ธาตุอาหารได้  ให้ถือว่าผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบปุ๋ยเคมีนั้นเลย และผู้ขาย
จะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) จากราคาปุ๋ยเคมีทั้งหมดตามสัญญา  
จนกว่าผู้ขายจะส่งมอบปุ๋ยเคมีครบถ้วนและผลวิเคราะห์ธาตุอาหารต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ด้วย  
 

9. สถานที่ส่งมอบ               
ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งมอบปุ๋ยเคมีให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีระยะทางและจ านวนตามเอกสารแนบประกอบ 
 

                /10... 
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10.  วงเงินในการจัดซื้อปุ๋ยเคมีครั้งนี้   ใช้เกณฑ์ราคาตลาดปัจจุบันในพื้นที่    ได้ดังนี้ 

ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0  จ านวน 3,185 กระสอบ ราคากระสอบละ   755.- บาท   
 ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0  จ านวน 1,219 กระสอบ ราคากระสอบละ 1,169.- บาท   
 ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60    จ านวน 1,704 กระสอบ ราคากระสอบละ   931.- บาท   
 รวมทั้งสิ้น 6,108 กระสอบ  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,416,110.-บาท  (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น 
หกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
 

11. วงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) 
 ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
10,000.-บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 

12.  การตรวจรับและการช าระเงิน   
12.1 คณะกรรมการตรวจรับที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่งตั้งจะตรวจรับและสุ่มตัวอย่าง 

ณ จุดตรวจรับ ณ คลังเก็บ (สวนป่า) ตามรายละเอียดสถานที่ตั้งแนบ ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) จะต้อง
ลงปุ๋ยเคมีและจัดเรียงกระสอบให้เรียบร้อย  

12.2 ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
     12.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงปุ๋ยเคมีและจัดเรียงกระสอบ 

12.2.2 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ หรือค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ 
12.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างวิเคราะห์ของ คณะกรรมการ

ตรวจรับ 
12.2.4 ค่าจ้างแรงงานที่เกิดขึ้นในขณะเก็บตัวอย่าง 

12.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะช าระเงินค่าปุ๋ยเคมีต่อเมื่อผู้ชนะการประกวดราคา 
(ผู้ขาย)ได้ส่งมอบปุ๋ยเคมีถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับมอบขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบปุ๋ยเคมีจากผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ไว้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมีจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ด้วย   

12.4 ในกรณีท่ีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ หรือ 
เป็นปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ผู้ซื้อจะไม่รับมอบปุ๋ยเคมีนั้น และผู้ขายจะต้องแก้ไขโดยน าปุ๋ยเคมีดังกล่าวกลับไปและส่ง
มอบใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว ยกเว้นกรณีเป็นปุ๋ยปลอม ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พ.ร.บ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู้ซื้อจะไม่รับมอบปุ๋ยเคมีนั้น โดยจะถือว่าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา 
และผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาได้ทันที 

................................................. 
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ข้อก าหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ TOR และอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 

หากมีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ TOR หรือการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ บริษัท/ 
ห้าง/ร้าน หรือผู้เสนอราคา ส่งเรื่องดังกล่าว โดยระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล       
ผู้วิจารณ์ พร้อมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และรายละเอียดที่วิจารณ์/
อุทธรณ์ ให้ชัดเจนส่งถึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     
 กรณวีิจารณ์หรือเสนอแนะ TOR 

1. ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึง 
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยส่งไปที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้  เลขที่ 9 หมู่ที่ 13  ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 โดย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะถือวันที่ และเวลาประทับตราในหนังสือเป็นส าคัญ 

2.  ทางโทรสารหมายเลข  0-4324-3540  ส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 
2556 โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะถือวันที่และเวลาของเครื่องโทรสาร ที่ปรากฏบนหนังสือเป็นส าคัญ 
แล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือตามทันที 

3. ทาง E-mail :  kun_dolrat@hotmail.co.th ภายในภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึง 
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะถือวันที่ และเวลาที่ปรากฏบน E-mail เป็นส าคัญ 
 

---------------------------------- 
     
 
 

ลงชื่อ จเด็จ  นฤคนธ์  ประธานกรรมการ 
(นายจเด็จ  นฤคนธ์) 

 
 

ลงชื่อ ขวัญชัย  สันติแสงทอง  กรรมการ 
(นายขวัญชัย  สันติแสงทอง) 

 
 

                    ลงชื่อ สมศักดิ์  วิเชียรชัยชาญ  กรรมการและเลขานุการ 
            (นายสมศักดิ์  วิเชียรชัยชาญ) 

 
 

 
 
 

 



 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ 

 
 

1. ความเป็นมา 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ 

อุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2542 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ อ านวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ ด้านธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ การพัฒนาและเสริมสร้างพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือผลิตไม้เศรษฐกิจ
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไม้  โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันมีพ้ืนที่สวนป่าที่อยู่ในความดูแล
ทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านกว่าไร่ กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานส่วนมากอายุ
การใช้งานมานานมากกว่า 20 ปี มีสภาพช ารุด เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาสูงและสิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงมาก  จึงได้เริ่มเช่ารถเอกชนมาใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา  และมีรถเช่าส่วนหนึ่ง
ก าลังจะสิ้นสุดสัญญาเช่าในปี 2556  จึงจ าเป็นต้องเช่าเพ่ือทดแทนรถเช่าที่จะหมดสัญญาดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความปลอดภัยต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน 
และทรัพย์สินของ อ.อ.ป.  สามารถน าไปใช้งานในพ้ืนที่สวนป่าที่อยู่ในส่วนภูมิภาคห่างไกล ทดแทนรถยนต์ที่มี
อายุการใช้งานมานาน และมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณการซ่อมบ ารุงและน้ ามัน 
เชื้อเพลิง 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่ารถยนต์ที่ประกวดราคาเช่าด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

      3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ  

      3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                 3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   (เฉพาะสัญญามีมูลค่า 2 ล้านบาทข้ึนไป   
๑ มกราคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น ๕ แสนบาทขึ้นไป) 



 

 3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานให้เช่ารถยนต์ แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี 
ลักษณะกระจายในส่วนกลาง กทม. และส่วนภูมิภาค ในระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง
ปัจจุบัน  ในสัญญาฉบับเดียวมูลค่าไม่น้อยกว่า 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  
  

 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อก าหนด 
 4.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ   
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี คอมมอลเรลไดเร็คอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ าพร้อม
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ จ านวน 15 คัน โดยต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 4.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  ขนาดปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี คอมมอลเรลไดเร็คอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ าพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 
จ านวน  3  คัน โดยต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 

 5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี หรือ 60 เดือน/งวด 
  

 6. ระยะเวลาส่งมอบ 
 ส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

7. วงเงินจัดหา 
ได้มาจากเงินงบรายได้-รายจ่าย 5 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2560  ในวงเงิน 17,795,700.-  

บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)    
 
 8. วงเงินการเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) 
 ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
30,000.-บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่าครั้งละ 30,000.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 
                                   ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อก ำหนดในกำรวิจำรณ์หรือเสนอแนะ TOR และอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกเบื้องต้น 

 หากมีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ TOR หรือการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้  
บริษัท/ห้าง/ร้าน หรือผู้เสนอราคา ส่งเรื่องดังกล่าว โดยระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-
นามสกุล ผู้วิจารณ์ พร้อมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และรายละเอียดที่
วิจารณ์/อุทธรณ์ ให้ชัดเจนส่งถึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   
กรณีเป็นกำรวิจำรณ์หรือเสนอแนะ TOR 

1. ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ภายใน วันที่  12  มีนาคม              
2556  ถึงวันที่  15  มีนาคม 2556  โดยส่งไปที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ส่วนพัสดุ)   เลขที่ 76 ถนน 
ราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
จะถือวันที่ และเวลาประทับตราในหนังสือเป็นส าคัญ 
 2. ทางโทรสารหมายเลข  02-6298659   ส่งภายในวันที่  12  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  15  
มีนาคม  2556  โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะถือเอาวันที่ของเครื่องโทรสารที่ปรากฏบนหนังสือเป็นส าคัญ 
แล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือตามทันที 
 3. ทาง E-mail :  anchalee@fio.co.th   ภายในวันที่   12  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  15  
มีนาคม  2556   โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะถือวันที่ และเวลาที่ปรากฏบน E-mail เป็นส าคัญ 
 
 

 

 
          ลงชื่อ    นายจุมพล ผั้วผดุง  ประธานกรรมการ 

(นายจุมพล ผั้วผดุง) 
 
 
                                          ลงชื่อ   นายสุวรรณ พงษ์เจริญ   กรรมการ 
              (นายสุวรรณ พงษ์เจริญ) 
 
 
              ลงชื่อ  นายเสน่ห์ กันประเสริฐ    กรรมการ 

(นายเสน่ห์  กันประเสริฐ) 
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การจัดท า TOR    การจ้างทีป่รึกษา 
1. ความหมายและความส าคัญของ TOR 

Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TOR เป็นเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและรายละเอียด 
ของภารกิจที่ผู้จัดทา TOR ต้องการให้ผู้รับจ้างด าเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ของผู้รับจ้างที่ 
เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น ตัวอย่างเช่น TOR ส าหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมจะก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ต้องศึกษา รวมทั้งระดับความ 
ลึกของการศึกษาแต่ละประเด็น และรายงานต่าง ๆ ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจัดท าและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในช่วงเวลา 
ต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาของการด าเนินภารกิจ ดังนั้น TOR จึงเทียบได้กับข้อกาหนด (Specifications) ของ 
สินค้าท่ีผู้ซื้อจัดท าขึ้นส าหรับการจัดซื้อ แต่ต่างกันตรงที่ไม่สามารถจัดท าข้อก าหนดอย่างละเอียดส าหรับผลงาน 

การศึกษาหรือบริการทางวิชาการได้เหมือนกับข้อก าหนดของสินค้า ดังนั้น TOR จึงให้ข้อก าหนดได้เพียงคร่าว 
ๆ เท่านั้น 

ความส าคญัของ TOR มสีองประการ : 
ประการแรก TOR มีความส าคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่ได้จากท่ีปรึกษา TOR จะต้องมี 

ความชัดเจน และก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน TOR ยิ่งมีความชัดเจน
เพียงใด ยิ่งท าให้การคัดเลือกที่ปรึกษาง่ายขึ้น โปร่งใสมากขึ้น และการประเมินปริมาณแรงงานของนักวิชาการ
สาขาต่าง ๆ ที่ต้องใช้จะใกล้เคียงกับความจริงมากยิ่งข้ึน 

ประการที่สอง TOR เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง ดังนั้น TOR จึงต้อง 
มีความชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของที่ปรึกษา  นอกเหนือจาก TOR ซึ่งก าหนด
ขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจแล้ว ผู้ว่าจ้างจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาไว้
ด้วย โดยเสนอแยกต่างหากไว้ในเอกสารข้อมูลส าหรับที่ปรึกษา TOR ที่ดีจะต้องไม่เป็น TOR ที่กว้างทั่วไป จน
สามารถน าไปใช้ได้ในทุกกรณี ตัวอย่างเช่น  “ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อคุณภาพน้าในบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียง” แต่จะต้องเน้นเฉพาะประเด็นให้ชัดเจนเช่น “ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในคลองบางชัน 
คลองวง และคลองสี ในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่กองวัสดุก่อสร้างของโครงการ โดยเน้นคุณภาพน้ าในเรื่อง
ความขุ่นในช่วงเวลาหลังจากฝนตก ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ าฝนชะล้างวัสดุก่อสร้าง” ดังนั้น การจัดท า TOR จึงต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นหรือในระดับแนวคิด ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือบ่งชี้ปัญหามากกว่าการหา
ค าตอบ การศึกษาใช้เวลาไม่นาน และอาจท าได้โดยการร่วมหารือกับกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด 

  2. โครงสร้างของ TOR 
โดยทั่วไปเอกสาร TOR จะประกอบด้วยส่วนหรือหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) บทน า ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
(2) วัตถุประสงค์ของภารกิจ และผลงานที่ต้องการจากที่ปรึกษา 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา 
(4) ขอบเขตการด าเนินงาน 
(5) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
(6) บุคลากรที่ต้องการ 
(7) ระยะเวลาการส่งมอบผลงาน 
(8) การก ากับการท างานของที่ปรึกษา 
(9) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 



 

(1) บทน า 

บทน าจะให้ข้อมูลความเป็นมาของโครงการและภารกิจที่ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้ที่ 
ปรึกษาเข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความสาคัญของภารกิจนี้ และความเชื่อมโยงของภารกิจนี้กับเรื่องอ่ืน ๆ 

(2) วตัถุประสงคข์องการวา่จ้างและผลงานทีต่้องการ 

วัตถุประสงค์ของภารกิจ คือ สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการจะบรรจุหลังจากท่ีภารกิจเสร็จสิ้นลง 
TOR ส่วนใหญ่มักก าหนดวัตถุประสงค์เป็นวิธีการ วัตถุประสงค์ คือ End ไม่ใช่ Means ตัวอย่างเช่น 
วัตถุประสงค์ของการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ ในการปรับโครงสร้างของกรม การศึกษาปัญหา 
ต่าง ๆ เป็น Means วัตถุประสงค์ในกรณีนี้น่าจะเป็นดังนี้ เพ่ือจัดทาแผนปรับโครงสร้างขององค์การ โดยแผน 
ดังกล่าวจะต้องมีเนื้อ หาสาระหรือองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (ก าหนดให้ ชัดเจนว่าต้องการแผนที่มีลักษณะ 
อย่างไร) วัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการจะได้จากที่ปรึกษา แต่สิ่งที่ต้องการจะได้ในกรณีนี้ นอกจาก 
เอกสารรายงานฯ และแผนการปรับโครงสร้างขององค์การแล้ว อาจรวมสิ่งอ่ืน ๆ อีก เช่น การฝึกอบรม 
เอกสารอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

(3) ขอ้มลูเกีย่วกบัภารกจิของทีป่รกึษา 

ประมวลเสนอสาระของปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการให้ที่ปรึกษาด าเนินการ บ่งชี้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ทั้งนี้ เพื่อสร้างพ้ืนฐานสาหรับการท าความเข้าใจในขอบเขตการด าเนินงานภายใต้ 
ภารกิจของที่ปรึกษา ส่วนนี้ของ TOR ควรเสนอสรุปย่อผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นบ่งชี้ปัญหา รายละเอียด 
ควรให้ไว้ในภาคผนวกหรือเอกสารแนบ 

(4) ขอบเขตของการด าเนินงาน 

ควรก าหนดชัดเจนว่าการด าเนินงานของที่ปรึกษาต้องครอบคลุมประเด็นใดบ้าง และละเอียดเพียงใด 
ทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง ทั้งนี้ ต้องแน่ใจว่าประเด็นที่จะให้ที่ปรึกษาด าเนินงานมีความจ าเป็นจริง ๆ กับ 
ปัญหาหลักที่เป็นพ้ืนฐานในการว่าจ้างที่ปรึกษา ยิ่งมากประเด็นยิ่งเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน  ขอบเขตของการ
ด าเนินงานจะบอกว่าต้องท าอะไรบ้าง มิใช่บอกว่าท าอย่างไร แต่งานบางอย่างอาจจ าเป็นต้องบอกว่า ควรท า
อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของข้อมูล อาทิเช่น ก าหนดวิธีการส ารวจดินวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า วิธี
วิเคราะห์น้ า เป็นต้น  ควรแบ่งการด าเนินงานเป็นงานต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการด าเนินงาน เช่น การส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ การจัดท ารายงานฉบับร่าง การจัดสัมมนาเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการปรับแก้รายงานฉบับร่าง เป็นต้น 

(5) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นระยะตามผลงานในช่วงการด าเนินงาน เช่น  รายงานเริ่มงาน 
(Inception Report) รายงานฉบับกลาง รายงานฉบับร่าง รายงานฉบับสุดท้าย เป็นต้น  ระยะเวลาการ
ด าเนินงานที่ก าหนดให้ที่ปรึกษาต้องมีความเป็นไปได้ (Realistic) สอดคล้องกับปริมาณงาน และข้อจ ากัดอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บข้อมูลที่ขึ้นกับฤดูกาล โดยทั่วไป ถ้าระยะเวลาการท างานสั้นจะใช้คนมาก ถ้า
ระยะเวลาท างานยาวใช้คนน้อย กล่าวคือ ปริมาณคน-เดือนที่ต้องใช้จะไม่เปลี่ยนแปลง 

(6) บุคลากรทีต่อ้งการ 

จะต้องก าหนดชัดเจนว่าบุคลากรที่ต้องการส าหรับภารกิจนี้ จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
หรือนักวิชาการด้านใดบ้าง แต่ละด้านจะใช้แรงงานเท่าใด ปริมาณแรงงานวัดเป็นคน-เดือน (Person-Months) 
คนทั่วไปมักมีความสับสนในความหมายของคน-เดือน งานที่ถูกก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  6 เดือน โดยใช้
ปริมาณแรงงาน 36 คน-เดือน หมายถึงว่า โดยเฉลี่ยงานนี้ใช้คนท างานเต็มเวลา 6 คน คนละ 6 เดือน รวมเป็น 
36 คน-เดือน อย่างไรก็ตาม งานนี้อาจใช้คน 12 คน แต่ละคนมีปริมาณแรงงานไม่เท่ากัน แต่ 

 



เมื่อเอาเวลท างานของแต่ละคนมารวมกันจะได้เท่ากับ 36  จะก าหนดสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญที่ต้องการได้
จากโครงร่างของปัญหาที่ต้องการให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ส่วนข้อก าหนดในเรื่องประสบการณ์ของบุคลากรจะ
ขึ้นกับระดับความยากง่ายของประเด็นปัญหาที่จะศึกษา ควรใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การประมาณปริมาณ
แรงงานที่ต้องใช้ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้จัดทา TOR และขึ้นกับความคาดหวังถึงระดับความสามารถของที่
ปรึกษา คนเก่งมากจะใช้เวลาท างานน้อยกว่าคนเก่งน้อยกว่า ถึงแม้ค่าจ้างต่อเดือนของคนที่เก่งกว่าจะสูงกว่า
ของคนที่เก่งน้อยกว่า แต่วงเงินรวมของคนที่เก่งกว่าน่าจะต่ ากว่าของคนที่เก่งน้อยกว่า และได้ผลงานที่มี
คุณภาพดีกว่าวิธีที่ดีที่สุดส าหรับผู้จัดท า TOR ในการประมาณจ านวนคน-เดือน ส าหรับที่ปรึกษา คือ 
การประมาณการว่า ถ้าผู้จัดท า TOR เป็นผู้ท างานเองจะต้องใช้กี่คน-เดือน ถ้าผู้จัดทา TOR คิดว่าที่ปรึกษาเก่ง 
กว่าผู้จัดทา TOR ก็ควรก าหนดปริมาณคน-เดือนให้ต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ ในการประมาณการปริมาณ 
แรงงานควรใช้ตัวเลขพื้นฐานชั่วโมงท างาน 176 ชั่วโมงต่อคน-เดือน  ก าหนดคุณวุฒิและประสบการณ์ของที่
ปรึกษาและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่ต้องการ   เช่น ต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ การคิดและ
พิมพ์ได้ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น    อย่างไรก็ตาม ปริมาณแรงงานที่เอกสาร TOR ก าหนด
ไว้เป็นเพียงตัวเลขคร่าว ๆ ตามการประเมินของผู้จัดทา TOR เท่านั้น เพื่อใช้ในการประมาณราคาค่าจ้าง 
ตัวเลขปริมาณแรงงานที่ที่ปรึกษาเสนออาจต่างจากตัวเลขของผู้จัดท า TOR ได้ ในกรณีเช่นนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจเข้าใจปัญหาที่ต้องศึกษาไม่เพียงพอ TOR ที่ไม่มีตัวเลขปริมาณแรงงาน จะท าให้มีความยุ่งยากในการ
ประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคที่ปรึกษาเสนอมา 

(7) ระยะเวลาการส่งมอบผลงานของทีป่รกึษา 

ผลงานของที่ปรึกษา ได้แก่ รายงาน คู่มือ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา เป็นต้น TOR  จะต้องก าหนดอย่าง
ชัดเจนว่าต้องการผลงานอะไรบ้าง ข้อก าหนดของผลงานเป็นอย่างไร (เช่น รายงานแต่ละฉบับจะต้องมีเนื้อหา
สาระอะไรบ้าง) รูปร่างหน้าตาของผลงานควรเป็นอย่างไร (Format) ก าหนดส่งมอบเมื่อไรจ านวนเท่าใดควร
ก าหนด Software ที่ที่ปรึกษาจะใช้และให้ปรึกษาส่ง Diskette ด้วย  โดยทั่วไป รายงานที่ต้องการ 
จากที่ปรึกษา ได้แก่ 

 รายงานเริม่งาน (Inception Report) หลังจากเริ่มงานแล้วประมาณ 1-
2 เดือน  วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนปรับแก้แผนงานให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น หลั งจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น
แล้ว 
 รายงานฉบบักลาง (Interim Report) ประมาณก่ึงกลางช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน ถ้าช่วงเวลาการด าเนินงานสั้น เช่น 4-6 เดือน อาจไม่จ าเป็นต้องมีรายงานฉบับกลาง 
 รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) ประมาณ 1 เดือน ก่อน
สิ้นสุดการด าเนินงาน 

รายงานฉบบัสุดท้าย ฉบบัสมบรูณ ์(Final Report) ประมาณ 1  
เดือน หลังจากท่ีได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

รายงานการเสร็จส้ินภารกจิ (Assignment or Project  
Completion Report) ในกรณีที่มีการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ด าเนินภารกิจที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาจัดท า
แผน เช่นว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการ ว่าจ้างที่ปรึกษาให้จัดการโครงการ  ว่าจ้างที่ปรึกษาให้
ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น 

รายงานความกา้วหน้า จะข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง  
โดยอาจจะมีเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ รายงานนี้จะรายงานถึงความก้าวหน้า 
ของการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ 

 



 

(8) การก ากบัการด าเนินงานของทีป่รกึษา 
เอกสาร TOR ควรให้ข้อมูลที่ปรึกษาในเรื่องการจัดองค์กรของผู้ว่าจ้าง เพ่ือการก ากับการด าเนินงานของที่
ปรึกษา กลไกท่ีจะใช้ในการประสานงานกับที่ปรึกษา โดยทั่วไป ผู้ว่าจ้างจะมีเจ้าหน้าที่ร่วม(Counterpart 
Staff) เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้จากที่ปรึกษา (มักต้องเรียนรู้เอาเอง เพราะที่ปรึกษาจะให้ความส าคัญ  
การท างานตามภารกิจ ของตนก่อน) ผู้ประสานงานโครงการหรือ ผู้จัดการโครงการ  คณะกรรมการก ากับการ
ด าเนินงานของที่ปรึกษา (คณะกรรมการก ากับโครงการ)ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการก าหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐมักจะแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเป็นคนละชุด
กับคณะกรรมการคัดเลือกท่ีปรึกษา จึงมีปัญหา คือ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องใช้เวลาในการท าความ
เข้าใจกบัข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา รวมทั้งอาจไม่ทราบรายละเอียดผลการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
กันไว้โดยเฉพาะการท าความเข้าใจระหว่างกันในขอบเขตการปฏิบัติงานและความลึกของข้อมูลที่ต้องการให้
ศึกษาและวิเคราะห์ คณะกรรมการทั้งสองชุดควรใช้บุคลากรหลักร่วมกัน 

(9) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผู้วา่จ้าง 

เอกสาร TOR จะต้องก าหนดชัดเจนว่า ผู้ว่าจ้างจะให้อะไรหรือท าอะไรให้แก่ท่ีปรึกษาได้บ้างจะคิดค่าใช้จ่าย
หรือไม่คิด ถ้าคิดจะคิดอย่างไรรายการที่ควรพิจารณา ได้แก่ 

สถานที่ท างาน เฟอร์นิเจอร์ ส านักงาน เครื่องใช้ประจ าส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ และ 
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร ยานพาหนะ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นส าหรับการท างานของที่ปรึกษา ถ้าเป็นข้อมูลของหน่วยงาน 
ราชการต่าง ๆ ผู้ว่าจ้างควรรับหน้าที่ในการเก็บรวบรวมให้ที่ปรึกษาจะประหยัดเวลา 
และเงินค่าจ้างได้มาก 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดสัมมนา การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 

       ------------------------------------------- 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

                ตัวอย่าง  TOR     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















ข้อก าหนดของงาน (Term of Reference: TOR) 

การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อประเมิน 

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

*************************** 

๑. เหตุผลความจ าเป็นในการจัดจ้าง 

 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จัดตั้งขึ้น

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยมีภารกิจในการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในด้านการปรับ

โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ แปรรูป

สินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ 

 กองทุนฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนเงินผ่านส่วนราชการที่รับผิดชอบตามสายงาน เพ่ือน าไปปรับ

โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ตามความต้องการของสถาบัน

เกษตรกร และเกษตรกร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน รวม ๑๔ โครงการ วงเงินรวม ๕๔๔.๗๙ ล้านบาท ในสินค้าข้าว 

โคเนื้อ โคนม ชา ปาล์มน้ ามัน สุกร และกาแฟ ที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ แต่ยังไม่มีการประเมินกองทุนฯ 

ในภาพรวม ซึ่งควรจัดจ้างองค์กรกลางที่มีความเชี่ยวชาญและที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ ท าหน้าที่

ประเมิน เพ่ือป้องกันความโน้มเอียง (Bias) ในการประเมิน ประกอบกับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ

โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ด าเนินการ

จ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นองค์กรกลาง ประเมินการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยให้ประเมินผลงานของกองทุนฯ ในลักษณะ Performance 

Assessment ทั้งในแง่การบริหารจัดการ (Management) กระบวนการ (Process) ตลอดจนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อหาจุดเด่นที่สมควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งหาจุดด้อยที่ควรปรับปรุง

เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

รวมทั้งเพ่ือให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน และความส าเร็จของโครงการต่างๆ ที่น า

เงินกองทุนฯ ไปด าเนินการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน

กองทุนฯ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนฯ และโครงการให้สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพ่ิมมากข้ึน  
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๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพ่ือประเมินการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ

แข่งขันของประเทศในลักษณะ Performance Assessment   

 ๒.๒ เพ่ือประเมินการด าเนินงานและผลกระทบ (Effect) ของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

จากการเปิดเสรีทางการค้าจากการช่วยเหลือของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การแข่งขันของประเทศ 

 ๒.๓ เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานกองทุน เพ่ือก าหนดแนวทาง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากขึ้น 

๓. ขอบเขตการจ้าง 

๓.๑ ประเมินผลงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปี ๒๕๕๔ โดยประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ของกองทุนฯ ทั้งผู้บริหารกองทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 
 ๓.๒ ประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค

เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นรายสินค้า จ านวน ๓ สินค้า ได้แก่ สินค้าชา 

ปาล์มน้ ามัน และโคเนื้อ 

 ๓.๓ ประเมินกองทุน และโครงการที่ได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่

คณะกรรมการกองทุน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าของโครงการ  

๔. คุณสมบัติของผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษา 

 ๔.๑ จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔.๒ มีความรู้และประสบการณ์ในการประเมินผลโครงการ และ/หรือ มีผลงานการศึกษาวิจัยที่

สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก าหนด 

 ๔.๓ สามารถด าเนินการศึกษาวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

 ๔.๔ มีทรัพยากร (บุคคลและอุปกรณ์ประกอบการท างาน) ที่สามารถด าเนินการประเมินโครงการได้

อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาที่ก าหนด 
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๕. เงื่อนไขการจ้าง 

 ๕.๑ ที่ปรึกษาต้องจัดท าข้อเสนอการศึกษา ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ 

วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันประกาศเชิญชวน โดยจัดท าเอกสารแยกเป็นซองเอกสารหลักฐานของ

ผู้ยื่นข้อเสนอ ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา พร้อมแผ่นดิสก์อย่างน้อย ๑ ชุด โดยข้อเสนอ 

ประกอบด้วย 

  (๑) หลักการและเหตุผล 

  (๒) วัตถุประสงค์ 

  (๓) เป้าหมาย 

  (๔) ขอบเขตการศึกษา 

  (๕) วิธีการศึกษา (กรอบแนวคิดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล) 

  (๖) รายละเอียดของรายงานที่จะเสนอในรูปของร่างสารบัญ 

  (๗) ระยะเวลาการด าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 

  (๘) รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้ศึกษา/วิจัย 

  (๙) รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย 

  (๑๐) รายชื่อและประวัติของผู้ศึกษา/วิจัย 

 ทั้งนี้ หากข้อเสนอการศึกษา ของผู้รับจ้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้รับจ้างศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ จนเป็นที่ยอมรับของส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร 

 ๕.๒ ที่ปรึกษาต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารหลักฐานแสดงฐานะของที่ปรึกษา 

(๒) หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบให้

บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน 

(๓) หนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๕.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของโครงการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่

ลงนามในสัญญาจ้าง และต้องรับประกันผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่องต้องติดตามแก้ไขปรับปรุงให้

เรียบร้อยภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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๖. ข้อสงวนสิทธิ์ 

 ๖.๑ ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจท าสัญญาจ้างตามที่ได้

เจรจาตกลง หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการจ้างศึกษาได้ ให้ถือว่าเป็นอัน

เลิกไป ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๖.๒ ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ 

ของราชการเป็นส าคัญ และที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

 ๖.๓ ลิขสิทธิ์ในฐานข้อมูลและเอกสารทุกฉบับ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธิ์มิให้

ผู้รับจ้างน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

๗. งานที่จะต้องส่งมอบ 

 เมื่อส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นชอบลงนามจ้างศึกษาแล้ว ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามขั้นตอน

รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อเสนอการศึกษาโครงการและต้องจัดท ารายงานตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

 ๗.๑ งวดที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ผู้รับจ้างต้องส่งรายงาน 

ผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) ที่มีข้อมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แบบส ารวจความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับจัดสรรกับกองทุนฯ และรายละเอียดการใช้

จ่ายงบประมาณ โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน ๑๕ ฉบับ พร้อมแผ่น CD 

 ๗.๒ งวดที่ ๒ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ผู้รับจ้างต้องส่ง

รายงานผลการศึกษาระดับกลาง (Interim Report) โดยสรุปความคืบหน้าในการด าเนินงานประกอบด้วย ข้อมูล

ปฐมภูมทิี่ได้จากการสอบถาม ทั้งด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลโครงการ ผลการประเมินด้าน

กระบวนการ (Process) การบริหารจัดการ (Management) และผลการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค

ของกองทุนฯ จ านวน ๑๕ ฉบับ พร้อมแผ่น CD 

 ๗.๓ งวดที่ ๓ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา โดยผู้รับจ้างต้องส่ง 

Final Report ที่มีผลการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลกระทบ (Effect) ของการช่วยเหลือเกษตรกรจากการใช้เงินกองทุนฯ ผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งกองทุนฯ สรุปภาพรวม ตลอดจนข้อเสนอแนะ พร้อมด้วยบทสรุปส าหรับผู้บริหาร จ านวน ๑๕ 

ฉบับ พร้อมแผ่น CD 
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๘. การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา 

 การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา จะแบ่งเป็น ๓ งวด คือ 

 ๘.๑ งวดที่ ๑ ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อครบก าหนด ๖๐ วัน นับถัดจาก

วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานผลการศึกษาครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงาน

ข้อ ๗.๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว 

 ๘.๒ งวดที่ ๒ ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อครบก าหนด ๑๒๐ วัน นับถัดจาก

วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานผลการศึกษาครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงาน

ข้อ ๗.๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว 

 ๘.๓ งวดที่ ๓ ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของคา่จ้างทั้งหมด เมื่อครบก าหนด ๑๘๐ วัน นับถัดจาก

วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานผลการศึกษาครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงาน

ข้อ ๗.๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว 

 ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ ๕ เพ่ือรวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และ

จ่ายคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย 

๙. ค่าปรับ 

 ในกรณีที่ ผู้รับจ้างผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามระยะเวลาที่

สิ้นสุดสัญญาที่ก าหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 

จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้รับ

ข้อมูลจากการประเมินผลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพการให้บริการแก่

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น 

๑๐.๒ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีข้อมูลส าหรับประกอบการชี้แจงขอรับจัดสรร

งบประมาณประจ าปี เพ่ือให้กองทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปิดเสรีทางการค้า ได้ทั่วถึงมากขึ้น 

๑๐.๓ โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ตลอดจนโครงการที่จะมีขึ้น

ในอนาคต สามารถน าข้อมูลจากการประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสม สามารถด าเนิน

กิจกรรมโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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๑๑. ระยะเวลาการด าเนินงาน  จ านวน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

กิจกรรม 
จ านวนวันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

๓๐ วัน ๖๐ วัน ๙๐ วัน ๑๒๐ วัน ๑๕๐ วัน ๑๘๐ วัน 

๑.ที่ปรึกษาน าเสนอรายงานขั้นต้น       

๒. การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล       

๓. ที่ปรึกษาเสนอรายงานฉบบักลาง (Interim Report)       

๔. ที่ปรึกษาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์       

๕. การจัดประชุม/สัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น       

๖. ปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์       

๗. ที่ปรึกษาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)       

 

 

*************************** 

 
 

 

 




