
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR )  
จัดซื้อวสัดุการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง 

ด้วยวิธปีระกวดราคา  (e – bidding)  

 
1. ความเปน็มา 

 ตามท่ีกรมพฒันาที่ดิน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และมีการจดัสรรปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 
จํานวน 600  ตัน  สําหรับใช้ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด กิจกรรมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรใช้ในการปรับปรุงดิน ให้มี
สภาพเหมาะสมแก่การปลูกพืช 

               เนื่องจากสภาพพื้นที่ทําการเกษตรมีปัญหาดินกรด พืชที่ปลูกในพื้นที่ ดังกล่าวไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้เต็มที่ เพราะดินขาดแคลนธาตุอาหารที่พืชจําเป็นต้องใช้ เพื่อลดสภาพความเป็นกรดในดิน ช่วย
ให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตสามารถเพิ่มผลผลิตได้  โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดหาโดโลโมท์ ตามสถานที่ส่งมอบ  ดังนั้น สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช จึงได้
ดําเนินการจัดทําร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อโดโลไมท์ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงในการจัดซื้อ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้มกีารผลติสินค้าเกษตรกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้เกิดความสมดุล

ระหว่างอุปสงค์และอุปทานลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
           ๒.๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรกรยั่งยืน 
           ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการสนับสนุนการปรับปรุง
บํารุงดินเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์ 
           2.4 ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ใหม้ีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
            2.5 การแก้ปัญหาทรัพยากรดินที่ดินและปรังปรุงบํารุงดินที่ง่ายต่อการปฏิบัติในการทําเกษตรแบบ
ย่ังยืนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร
ที่ดินอย่างต่อเนื่อง 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา 
3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ังคราว

เนื่องเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการทํางานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคําสั่งในสละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานที่ห้ามเขา้เสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามที่ กวพ.กําหนด 

3.11  เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมทุก

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาในนาม  
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าย่ืนเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรการการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3.12 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังนี้ 
        3.12.1 กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ 
                   - ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่านั้น และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ 
                   - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์

ของตนเองที่ยังไม่หมดอายุ 
     3.12.2 กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์ 
                   - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์

ของตนเองที่ยังไม่หมดอายุ 
                   - ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของโดโลไมท์ที่ได้รับประทานบัตร ได้แก่ สําเนาสัญญา

ซื้อขาย หรือสําเนาข้อตกลง กับเจ้าของประทานบัตร พร้อมสําเนาประทานบัตรโดโลไมท์ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมี
อายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่
พร้อมผู้มีอํานาจรับรอง 

     3.12.3 กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์ 
               - ต้องแนบหนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) และ

ต้องแนบหลักฐานต้นฉบับให้ตรวจสอบ และหนังสือรับรองแหล่งที่มาของแร่ซึ่งต้องไม่ซ้ําซ้อนกับผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่นทั้ง 2 กรณี พร้อมเอกสารข้อ ๑๒.๑ หรือข้อ 12.2  
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 กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ ให้ดําเนินการขอ
อนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมา
ด้วย และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 

13. ผู้เสนอราคาต้องมี คลับเก็บปูนเพื่อการเกษตร และต้องตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันกับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องมีปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 

14. ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานแผนที่ต้ังคลังเก็บปูนพร้อมรูปถ่ายคลังเก็บปูนและต้องยินยอมและ
อํานวยความสะดวก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เข้าตรวจสอบปริมาณปูนเพื่อการเกษตร
พร้อมบันทึกภาพ หากผู้เสนอราคาไม่สามารถนําตรวจปริมาณปูนได้ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบ
อํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
ที่ตรวจสอบปริมาณในวันที่ทําการตรวจหากไม่สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปูนได้ ให้ถือว่าผู้เสนอราคาราย
นั้นไม่ผ่านการพิจารณาในการซื้อครั้งนี้ 

15. ผู้เสนอราคา ต้องนําตัวอย่างปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ที่เสนอขาย จํานวน 2 กิโลกรัม พร้อม
ทั้งผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, Mgo, Cao ความช้ืนและขนาดความละเอียด โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ  
(ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน 6 เดือน ก่อนการยื่นเสนอเอกสาร)  มาย่ืนพร้อมเอกสารประกวดราคาใน
วันและเวลาที่กําหนด 

16. ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) มาย่ืนพร้อม
เอกสารประกวดราคาในวันและเวลาที่กําหนด จํานวน 1 ชุด 

17. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  

18. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

19. ผู้เสนอราคาคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

20. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 510,000 บาท และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมพัฒนาที่ดิน เชื่อถือ 

 

4. คุณลักษณะของปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 
4.1  คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 

 4.1.1 ต้องมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้ 
• มีค่าทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 
• มีค่าทาง MgO (Magnecium Oxide) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 
• มีค่า CaO (Calcium Oxide) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 

  4.1.2 ขนาดความละเอียด 
• มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตะแกรงขนาด 80 เมซไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 

  4.1.2 ความช้ืน 
• ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 80 
 

-4- 
 



ตัวอย่างการพมิพ์ถุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
- ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 
6. ระยะเวลาส่งมอบ 

6.1  ต้องส่งมอบวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 600 ตัน ตามสถานที่สถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ดังนี้ 

       -  กิจกรรมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
เชิงรุก (Agri-Map)   จํานวน 600  ตัน 

 

งวดที่ 1  (งวดสุดท้าย) ส่งมอบโดโลไมท์  จํานวน 600  ตัน 
- ในพื้นที่ อําเภอนบพิตํา   จํานวน      50  ตัน 
- ในพื้นที่ อําเภอชะอวด   จํานวน      80  ตัน 
- ในพื้นที่ อําเภอท่าศาลา    จํานวน    170  ตัน 
- ในพื้นที่ อําเภอสิชล     จํานวน    150  ตัน 
-ในพื้นที่ อําเภอขนอม   จํานวน   150   ตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 
โดโลไมท์ 

 
ค่า Calcium  Carbonate Equivalent (CCE) 

ไม่ตํ่ากว่า  90% 
บรรจุ     25    กิโลกรัม 

ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
(ห้ามจําหน่าย) 
ตัวอักษรสีแดง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที ่........................  

การซ้ือซ้ือวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (โดโลไมท) จาํนวน ๖๐๐ ตัน โครงการบริหารจัดการการผลิต
สินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชงิรกุ (Agri-Map)  

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรธีรรมราสช  
ลงวนัที่        พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราสช ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ตามรายการ ดังนี ้
                 ซื้อวัสดุการเกษตรโดโลไมทพรอมขนสง   จํานวน  600  ตัน 

 
พัสดุที่จะซื้อนีต้องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิสฉบับ
นี้ โดยมีขอแนะนําและขอกาํหนด ดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ้าประกัน  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา  
   

                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒  
                          ๑.๗     รางขอบเขตของงาน 
                          ๑.๘     สถานที่สงมอบวสัดุการเกษตร 
   
   

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 



                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสญัญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบยีบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถกูระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิง้งาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วนั
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสคร้ังนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธิแ์ละความคุมกันเชนวานัน้ 

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic 
Government Procurement: e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
                                ๒.๑๑ ผูเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                                             (๑)  กรณีกจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่เขารวมทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคา
ในนาม“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจกรรมรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูรวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมประกวดราคาได 
                                              (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทกุรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคายืน่เสนอราคาได 
                             ทัง้นี ้“กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบยีนเปนนติิบุคคลตอกรมพัฒนาธุรการการคา กระทรวงพาณิชย 
                              ๒.๑๒ ผูเสนอราคาจะตองยืน่เอกสาร ที่เกี่ยวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี ้ 
                                        ๒.๑๒.๑ กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท  
                                                 - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานัน้ และประทานบัตรยังไมหมดอาย ุ
                                                 - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโล
ไมทของตนเองทีย่ังไมหมดอาย ุ



                                        ๒.๑๒.๒ กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบการกิจการโรงงานโดโล
ไมท 
                                                  - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโล
ไมทของตนเองทีย่ังไมหมดอาย ุ
                                                 - ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดรับประทานบัตร ไดแก สําเนา
สัญญาซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตร พรอมสําเนาประทานบตัรโดโลไมททีย่ังไมหมดอาย ุ
ซึ่งมอีายุครอบคลุมถึงวนัสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร
พรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                                        ๒.๑๒.๓ กรณีเปนตัวแทนจาํหนายโดโลไมท 
                                               - ตองแนบหนงัสือแตงตั้งเปนตัวแทนจาํหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา) 
และตองแนบหลักฐานตนฉบับใหตรวจสอบ และหนังสอืรับรองแหลงที่มาของแรซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่นทั้ง ๒ กรณี พรอมเอกสารขอ ๒.๑๒.๑ หรือขอ ๒.๑๒.๒ 
                           กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุ หรือหมดอาย ุใหดําเนินการขอ
อนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานการขอตออายุ ใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวย และแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 
                                 ๒.๑๓  ผูเสนอราคาตองมี คลับเกบ็ปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยูบริเวณพื้นที่เดียวกนั
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) อยูไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ของจาํนวนที่จัดซื้อในครั้งนี ้
                                ๒.๑๔  ผูเสนอราคาตองแนบหลกัฐานแผนที่ต้ังคลังเก็บปูนพรอมรูปถายคลงัเก็บปูนและตอง
ยินยอมและอํานวยความสะดวก ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เขาตรวจสอบปริมาณปูนเพือ่
การเกษตรพรอมบันทกึภาพ หากผูเสนอราคาไมสามารถนําตรวจปริมาณปูนได ใหทาํหนังสือมอบอํานาจใหผูรับ
มอบอํานาจนาํตรวจแทน พรอมมอบหลักฐานหนงัสือมอบอํานาจให คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ฯ ที่ตรวจสอบปริมาณในวนัที่ทาํการตรวจหากไมสามารถดําเนนิการตรวจปริมาณปนูได ใหถือวาผูเสนอราคาราย
นั้นไมผานการพิจารณาในการซื้อคร้ังนี ้
                                ๒.๑๕ ผูเสนอราคา ตองนําตวัอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขาย จาํนวน 2 
กิโลกรัม พรอมทั้งผลการวเิคราะหคา CCE, pH, Mgo, Cao ความชืน้และขนาดความละเอียด โดยสถาบนัที่เปนที่
ยอมรับ 
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกนิ 6 เดือน กอนการยืน่เสนอเอกสาร)  มายื่นพรอมเอกสารประกวดราคาในวนั
และเวลาที่กาํหนด  
                                ๒.๑๖ ผูเสนอราคาตองนาํตัวอยางกระสอบสําหรบับรรจุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) มา
ยื่นพรอมเอกสารประกวดราคาในวนัและเวลาที่กําหนด จํานวน ๑ ชุด  
                                ๒.๑๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 
                               ๒.๑๘ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งได
ดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ตอง



ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                               ๒.๑๙  ผูเสนอราคาคูสัญญาตองรับและจายเงินผานธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได 
                               ๒.๒๐ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดยีวกนักับงานที่ประกวดราคา
จางในวงเงนิไมนอยกวา 510,000  บาท และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ 
บริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมพัฒนาที่ดิน เชื่อถือ 
   
   
   

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนติิบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจํากดั ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชผูีถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยืน่สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                           (๔.๓)   เอกสารเกี่ยวกับโดโลไม(ใบประทานบัตรโดโลไมท,ใบอนุญาตแตงแรโดโล
ไมทหรือหนงัสอืแตงตั้งเปนตวัแทนจําหนายจากผูผลิตทีย่ังไมหมดอาย)ุ 
 
   
   

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 



Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที ่๑ ตามแบบในขอ 
๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนที ่๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยืน่ขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทาํการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบคุคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

   
   

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทัง้หมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที ่๒ ตามแบบในขอ 
๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนที ่๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยืน่ขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิสตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี ้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยนืยนัตัวตนของผูยืน่ขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทัง้นี ้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกนัทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตวัหนังสือไมตรงกนั ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอืน่ๆ ทัง้ปวงไวแลว จนกระทัง่สงมอบพัสดุให ณ ตามรายละเอียดที่แนบ  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วนั ต้ังแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกาํหนดยืนราคา ผูยืน่ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วนั นับถัดจากวนัลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวนัที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของ โดโล
ไมท ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน



ดังกลาวนี ้กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน อยางละ ๒ กิโลกรัม และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธบิายเอกสารตามที ่กรม กําหนด โดยลงลายมือผูยืน่ขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) 
กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ 
๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัที ่........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ สถานพีัฒนาที่ดิน นครศรีธรรมราช ๑๗๖ ม.๓ ต.นาสาร อ.
พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
                ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช
แลว กรมจะคนืใหแกผูยื่นขอเสนอา 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนกิส 
                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิสในวนัที ่........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยืน่ขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชดัเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แลวจงึสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส จะดาํเนนิการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยืน่ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ 
๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยืน่ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกนันัน้ออกจากการเปนผูยืน่ขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพจิารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่วามกีารกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื่อผูยืน่ขอเสนอรายนัน้ออกจากการเปนผูยืน่ขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน เวนแต กรม จะพิจารณาเหน็วาผูยืน่ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดงักลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรม 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิม่ และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม



คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิใ์นการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยืน่ขอเสนอ กรม จะพจิารณาจาก ราคา
รวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนัน้ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอนปรนการตัดสิทธผูิยื่นขอเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     กรมสงวนสทิธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอโดยไมมีการผอนผนั ในกรณี
ดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชรีายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอเิล็กทรอนกิส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอเิล็กทรอนกิส ของกรม 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยืน่ขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือกรมมสิีทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มสิีทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     กรมทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพจิารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 



มิได รวมทัง้กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสและลงโทษผูยืน่ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณทีี่ผูยืน่ขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรม จะใหผูยืน่ขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนนิการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธทิี่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยืน่ขอเสนอรายนั้น ทัง้นี ้ผูยืน่ขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรอืคาเสียหายใดๆ 
จากกรม  
                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญากรมอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยืน่ขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยืน่
ขอเสนอรายอืน่ หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วนัทําการ นับแตวันที่ทาํขอตกลงซื้อกรมจะพจิารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วนัทําการ หรือกรมเหน็วาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนงัสอื ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสจะตองทาํสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทาํขอตกลงเปนหนังสือ กับกรม
ภายใน ๗ วนั นบัถัดจากวนัที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนัสญัญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกนัอยางหนึง่อยาง
ใดดังตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟททีธ่นาคารเซ็นสัง่จาย ซึง่เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนัน้
ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวนันัน้ไมเกนิ ๓ วนัทาํการ 
                          (๓)     หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนงัสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนิกสตามวิธกีารที่กรมบัญชกีลางกําหนด 

                          (๔)     หนงัสือคํ้าประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทนุหลกัทรพัยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงนิทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนงัสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส (ผูขาย) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาซื้อขายแลว 



                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ ตามอัตราสวนของพัสดุทีซ่ื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขาย
หรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสนี ้หรือขอตกลงซือ้
ขายเปนหนังสอื ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยงัไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ซึ่งไดทาํสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซือ้เปนหนงัสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของสิง่ของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวนัที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วนั นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 
   

                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงนิคาพัสดุจากเงนิงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น  
                          ๑๐.๒   เมือ่กรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิง่ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื่นขอเสนอซึง่เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชย
นาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของทีซ่ื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วนั นับต้ังแตวนัทีผู่ขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธเิชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิง่ของนัน้โดยเรืออ่ืน
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึง่กรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนงัสือภายใน
เวลาที่กาํหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกนัการยืน่ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกนั



การยืน่ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้
งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   กรมสงวนสทิธิ์ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซือ้
เปนหนงัสือ ใหเปนไปตามความเหน็ของสาํนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี้ มีความขัดหรือแยงกนั 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวนิิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยทีผู่ยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได  
                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ
ทําการจัดซื้อคร้ังนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกนั หรือมีสวนไดเสียกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขนัอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือสอวากระทาํการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทาํการจดัซื้อคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกดิความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กรม สามารถนาํผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสญัญาของผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพื่อนาํมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรม ไวชัว่คราว 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราสช  
       พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

( สําเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราสช  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซ้ือวัสดุการเกษตรพรอมขนสง (โดโลไมท) จํานวน ๖๐๐ ตัน โครงการบรหิาร
จัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบรหิารเชิงรุก (Agri-Map) ดวยวธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส (e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราสช มคีวามประสงคจะประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุ
การเกษตรพรอมขนสง (โดโลไมท) จํานวน ๖๐๐ ตัน โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri-Map) ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงนิทั้งสิน้ ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ลานสองหมืน่บาทถวน) ตามรายการ ดังนี ้
          ซื้อวัสดุการเกษตรโดโลไมท พรอมขนสง จํานวน 600 ตัน  
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิง้งานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชพีขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ทีเ่ขายื่นขอเสนอใหแกกรมพฒันาที่ดิน โดย
สถานพีัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราสช ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยืน่
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  
  



  
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวนัที ่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนกิส ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสและชําระเงินผานทางธนาคาร ต้ังแตวันที ่........................ ถึงวันที ่
........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลงัจาก
ชําระเงนิเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวนัเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดรูายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th,www.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทหมายเลข ๐-๗๕๓๗-๘๖๐๙ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วนัที ่       พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

  
  
  
  
   

จําเริญ นาคคง  
(นายจาํเริญ นาคคง) 

ผูอํานวยการสถานพีัฒนาทีดิ่นนครศรีธรรมราช 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที ่
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา  
  
 

สําเนาถูกตอง  
  

วิจารณ ธานีรัตน  

(นายวิจารณ ธานีรัตน)  

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

 ประกาศขึ้นเว็บวนัที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 โดย นายวิจารณ ธานีรัตน นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
 


