
การจ้างเหมาตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2563 
โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

๑. ความเป็นมา 
  นโยบายของรัฐบาล ตามวิสัยทัศของประเทศไทยที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จะท าให้
ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรที่ปลอดภัย และให้ลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้สารชีวภาพ หรือท าการเกษตรแบบอินทรีย์ เพ่ือความมีสุขภาพที่ดีของเกษตรกร และผู้บริโภค เพ่ือก้าวสู่
การเป็นครัวโลกให้สามารถแข่งขันได้ 
  จากสถานการณ์การผลิตผักอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผัก ส่วนใหญ่ผลิตโดยไม่มีระบบมาตรฐานการผลิตรองรับ ผลผลิตที่ได้จึงจ าหน่ายได้
เฉพาะในท้องถิ่น ไม่สามารถขยายตลาดได้ ในขณะที่ความต้องการผลิตผักอินทรีย์ในตลาดมีสูง จึงท าให้
เกษตรกรเสียโอกาส ดังนั้น หากมีการพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักอินทรีย์ 
ให้มีความสามารถพัฒนาตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต โดยการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด 
เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตให้ลูกค้าประจ า เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร หรือตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ได้อย่างยั่งยืน จะท าให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้ และรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมมุ่งมั่นในกำรที่จะพัฒนำและส่งเสริมให้เกษตรกรมี
กำรผลิตทำงด้ำนเกษตรกรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนและปลอดภัยต่อกำรบริโภค เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกษ. ๙๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๕๒) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นกำรยืนยัน
และรับรองว่ำกำรผลผลิตทำงกำรเกษตรกรของเกษตรกรมีคุณภำพได้มำตรฐำน จึงต้องให้หน่วยตรวจรับรองที่มี
ควำมสำมำรถ ท ำหน้ำที่ตรวจประเมินเพ่ือออกใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ให้กับแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ดังนั้น เพ่ือให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์ สำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง หน่วยตรวจรับรองหรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบงำนหรือรับรอง
ควำมสำมำรถในกำรตรวจรับรองสินค้ำเกษตรในขอบข่ำยเกษตรอินทรีย์ ขอบข่ำยย่อยด้ำนพืช (พืชอินทรีย์และ
ข้ำวอินทรีย์) จำกส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ให้เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจประเมินเพ่ือ
กำรรับรองแปลงพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 

๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ : การ
ผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. ๙๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๕๒) 

๓. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
๓.๑ ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่มีกิจกรรมด้านการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองคุณภาพ 

โดยเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 
17065:2012) ในการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ ขอบข่ายย่อยด้าน
พืช (พืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์) จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
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๓.๒ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๔ ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และบุคลากรซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานของระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

๓.๕ ผู้รับจ้าง ต้องด าเนินการจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย ๓ คน ที่มีความรู้
ความสามารถในขอบข่ายที่รับจ้างตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะให้รับผิดชอบตรวจประเมินไม่เกิน 
๑,๐๐๐ แปลง กรณีการตรวจประเมินแบบรายเดี่ยว และองค์ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ๑ คน และผู้ตรวจประเมิน ๒ คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๓.๕.๑ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าจบการศึกษาปริญญาตรีสาขา
เกษตร มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินระบบการผลิตพืชอาหาร ได้รับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตพืชอาหาร ทั้งนี้ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ๑ คน   
จะสามารถรับผิดชอบได้ไม่เกิน ๒ คณะ 

๓.๕.๒ ผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สาขาเกษตรมีความรู้ความสามารถในตรวจประเมินระบบการผลิตพืชอาหาร ได้รับการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตพืชอาหาร 

๔. วิธีด าเนินงานหรือขอบเขตของงานหรือขอบเขตการจ้าง 
ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐาน มกษ. ๙๐๐๐ เล่ม         

๑-๒๕๕๒ จ านวนรวมทั้งสิ้น 168 แปลง ตามวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
๔.๑ การรับสมัคร 

รับสมัครการขอรับรองพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐาน มกษ. ๙๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๕๒ ให้
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายทางจังหวัดกาฬสินธุ์ จะส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่เกิน ๑๐ วันหลังลงนามสัญญา จ านวนรวม 168 แปลง 

๔.๒ การตรวจประเมิน 
๔.๒.๑ แจ้งก าหนดการตรวจประเมินพร้อมนัดวันเข้าท าการตรวจประเมิน 
๔.๒.๒ สุ่มตัวอย่างดิน ของเกษตรกรทุกรายที่เข้าตรวจประเมินในระดับฟาร์มเพ่ือตรวจ

วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนู) โดยรวบรวมตัวอย่างฯ ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จ านวนร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่รับจ้างฯ 

๔.๒.๓ ด าเนินการตรวจประเมินแปลงปลูกพืชผักของเกษตรกรทุกแปลงตามข้อก าหนด
ทุกข้อของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ. ๙๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๕๒) 

 
/4.2.4 สุ่มตัวอย่าง... 
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4.2.4 สุ่มตัวอย่างผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าตรวจประเมินในระดับฟาร์มเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง โดยวิธี GT – pesticide test kit โดยรวบรวมตัวอย่างฯ  ส่งให้แก่
ห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยห้องปฏิบัติการทดสอบต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ทั้งนี้ต้องมีการสุ่มตัวอย่างตามชนิด
พืชที่เกษตรกรปลูกในแปลงนั้นและวิเคราะห์ผลผลิต จ านวนร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่รับจ้างฯ 

๔.๒.5 สุ่มตัวอย่างผลผลิต ของเกษตรกรที่เข้าตรวจประเมินในระดับฟาร์มเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง สารเคมี 4 กลุ่ม ดังนี้ 

๑) สารเคมีในกลุ่ม Organochlorine (จ านวน ๘ ชนิด) 
๒) สารเคมีในกลุ่ม Organophosphates (จ านวน ๒๓ ชนิด) 
๓) สารเคมีในกลุ่ม Pyrethroids (จ านวน ๗ ชนิด) 
๔) สารเคมีในกลุ่ม Carbamate (จ านวน ๑๐ ชนิด) 

โดยการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สารเคมีตกค้างดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมิน
ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน โดยรวบรวมตัวอย่างฯ ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ 
ต้องมีการสุ่มตัวอย่างฯ และวิเคราะห์ผลผลิต จ านวนร้อยละ 30 ของเป้าหมายที่รับจ้างฯ 

๔.๒.6 ด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (ในรายที่มีข้อบกพร่อง) กรณีผล
การวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างและโลหะหนักในดิน มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เกษตรกรเสนอ
แนวทางและแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินระยะเวลาการตรวจประเมินครั้งต่อไป 

๔.๒.7 ประชุมทบทวนเพ่ือออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ. ๙๐๐๐ เล่ม   
๑-๒๕๕๒) และออกใบรับรองฯ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง โดยใบรับรองจะออกเป็นระยะปรับเปลี่ยน 
ซึ่งมีอายุใบรับรอง ๑ ปี ส าหรับพืชล้มลุก และ ๑ ปี ๖ เดือน ส าหรับพืชยืนต้น ในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้การ
รับรอง (ถ้ามี) ทางผู้รับจ้างต้องด าเนินการแจ้งสาเหตุที่ไม่สอดคล้องให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบด้วย   

๔.๓ การส่งมอบผลงานการตรวจประเมินและใบรับรอง 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการรวบรวมและจัดท าเอกสารและข้อมูลของเกษตรกรทุกราย ใน

รูปแบบของรายงานจ านวน 3 ชุด และไฟล์ข้อมูลโดยบันทึกลงแผ่น CD-ROM จ านวน 3 แผ่น รวมทั้งใบรับรอง 
โดยส่งมอบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ตามสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้ 

๑) ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองทุกรายที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
๒) สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างดิน จ านวนร้อยละ ๕๐ ของจ านวน

ที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
๓) รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จ านวนร้อยละ ๕๐ 

ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
4) สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิต (โดยวิธี GT – 

pesticide test kit) จ านวนร้อยละ 100 ของจ านวนที่จ้างตรวจประเมินฯ  
5) รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผลผลิตที่วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง  (โดยวิธี 

GT – pesticide test kit) จ านวนร้อยละ 100 ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
6) สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลิตผล (โดยวิธีวิเคราะห์

สารเคมี 4 กลุ่ม) จ านวนร้อยละ 3๐ ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
/7) รายงานผล... 
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7) รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผลผลิตที่วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง (โดยวิธี
วิเคราะห์สารเคมี 4 กลุ่ม) จ านวนร้อยละ 30 ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 

8) สรุปรายงานผลการตรวจประเมินของเกษตรกรแต่ละแปลง ทุกรายที่รับจ้างตรวจ
ประเมินฯ 

9) สรุปผลการตรวจประเมินและการรับรองของเกษตรกรแต่ละแปลงทุกรายที่รับจ้าง
ตรวจประเมินฯ 

10) ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส าหรับแปลงที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
11) แบบแจ้งสาเหตุที่เกษตรกรไม่ได้รับการรับรอง 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาการจ้างเหมาตรวจประเมินต้องแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖3 

๖. ระยะเวลาและการส่งมอบงาน 
แบ่งการส่งมอบเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
๖.๑ งวดที่ ๑ ส่งมอบผลงานการตรวจประเมินฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖3 

นับเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๓๐ ของงานจ้างตรวจประเมิน 
๖.๑.๑ ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง ทุกรายที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
๖.๑.๒ สรุปรายงานผลการตรวจประเมินของเกษตรกรแต่ละแปลงอย่างน้อยร้อยละ 

๕๐ ของเป้าหมาย 
๖.๒ งวดที่ ๒ ส่งมอบผลงานการตรวจประเมินฯ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖3 

นับเป็นผลการด าเนินงานเพ่ิมอีกร้อยละ ๓๐ (ผลงานร้อยละ ๖๐) ของงานจ้าง
ตรวจประเมินฯ 

๖.๒.๑ ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง ทุกรายที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
๖.๒.๒ สรุปรายงานผลการตรวจประเมินของเกษตรกรแต่ละแปลงอย่างน้อยร้อยละ 

๗๐ ของเป้าหมาย 
๖.๓ งวดที่ ๓ ส่งมอบผลงานการตรวจประเมินฯ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖3 

นับเป็นผลการด าเนินงานเพิ่มอีกร้อยละ ๔๐ (ผลงานร้อยละ ๑๐๐) ของงานจ้าง
ตรวจประเมินฯ 

6.3.๑ ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองทุกรายที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
6.3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างดิน จ านวนร้อยละ ๕๐ ของ

จ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
6.3.3 รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จ านวนร้อยละ 

๕๐ ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 
6.3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิต (โดยวิธี GT – 

pesticide test kit) จ านวนร้อยละ 100 ของจ านวนที่จ้างตรวจประเมินฯ  
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6.3.5 รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผลผลิตที่วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง     
(โดยวิธี GT – pesticide test kit) จ านวนร้อยละ 100 ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 

6.3.6 สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลิตผล (โดยวิเคราะห์
สารเคมี 4 กลุ่ม) จ านวนร้อยละ 3๐ ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 

6.3.7 รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผลผลิตที่วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง     
(โดยวิเคราะห์สารเคมี 4 กลุ่ม) จ านวนร้อยละ 30 ของจ านวนที่รับจ้างตรวจประเมินฯ 

๖.๓.๘ ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส าหรับแปลงที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พร้อม
ส าเนา ๑ ชุด 

๖.๓.๙ แบบแจ้งสาเหตุที่เกษตรกรไม่ได้รับการรับรอง  

๗. ก าหนดการจ่ายค่าจ้าง 
การจ่ายค่าจ้าง แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
๗.๑ งวดที่ ๑ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลการตรวจประเมิน

ตามข้อ ๖.๑ งวดที่ ๑ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๗.๒ งวดที่ ๒ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลการตรวจประเมิน

ตามข้อ ๖.๒ งวดที่ ๒ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๗.๓ งวดที่ ๓ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานตามข้อ ๖.๓ งวด

ที่ ๓ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๘. วงเงินในการจ้าง 
840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

๙. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 ๙.๑ กรณีที่มีการส่งมอบผลการตรวจประเมินไม่ครบตามจ านวนที่ส านักงานเกษตรจังหวัด

กาฬสินธุ์ก าหนด เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือด้วย
สาเหตุอ่ืน ๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้รับจ้าง ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการปรับลด
ปริมาณงานและจ านวนเงินค่าจ้างลง ตามสัดส่วน 
  ๙.๒ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับจ านวนแปลงที่เข้าตรวจและผลการตรวจประเมิน
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในขอบเขตการจ้างนี้ ให้อยู่ในอ านาจ
และดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับในการพิจารณาน าเสนอส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อไป 
 


