
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งท่ี 2 
โครงการจัดซ้ือวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท1) ด2วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส1 e-bidding 

โดย สพข.7 
-------------------------------------------------- 

1. ความเป?นมา 
      ตามท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ได�จัดสรรเงินงบประมาณ ป� 2560 ให�สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 เป%นค'าจัดหาปูน
เพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) กิจกรรมหลักท่ี 9 ปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 2,200 ตัน และกิจกรรมหลักท่ี 13  
สร�างนิคมการเกษตร จํานวน 25 ตัน พร�อมขนส'ง เพ่ือนําไปแจกจ'ายแก'เกษตรกรใช�ในการปรับปรุงบํารุงดิน ให�มีสภาพ
เหมาะสมแก'การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรท่ีอยู'ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 เนื่องจาก สภาพพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรมีป=ญหา เป%นดินเปรี้ยวจัด และเป%นดินกรด พืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดังกล'าว 
ไม'สามารถเจริญเติบโตได� เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเป%นต�องใช�ปูนเพ่ือการเกษตร  
(ปูนโดโลไมท/) ปรับปรุงดินก'อน เพ่ือลดสภาพความเป%นกรดในดินช'วยให�พืชท่ีปลูกเจริญเติบโต สามารถเพ่ิมผลผลิตได� 
โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 เป%นหน'วยงานท่ีได�รับมอบหมายภารกิจในการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/)  
เพ่ือส'งมอบให�สถานีพัฒนาท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบนําไปส'งเสริมให�กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปAาหมาย ซ่ึงเกษตรกร 
จะมีส'วนรวมในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง โดยการหว'านและไถกลบปูนโดโลไมท/ ดังนั้น สํานักงาน 
พัฒนาท่ีดินเขต 7  จึงได�ดําเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนโดโลไมท/) ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือใช�ในการจัดซ้ือ 

2. วัตถุประสงค1  
2.1 เพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ีดินในเชิงบูรณาการ ให�สามารถเพ่ิมผลผลิตพืช พัฒนาและฟFGนฟูทรัพยากร 

ท่ีดินในเชิงคุณภาพ  
  2.2 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีดินให�เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน ได�แก' 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย/ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม' รวมท้ังการพัฒนาการ ผลิตตามแนว
เศรษฐกิจเพียงพอ 
  2.3 เพ่ือส'งเสริมการผลิตสินค�า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
  2.4 เพ่ืออนุรักษ/ดินและน้ําฟFGนฟูทรัพยากรท่ีดิน ท่ีมีป=ญหาและเสื่อมโทรม ให�มีความอุดมสมบูรณ/ และ
เหมาะสมกับการใช�ประโยชน/ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ท้ังในพ้ืนท่ีผลิตพืชเพ่ือการแข'งขัน และในพ้ืนท่ี 
ทําการเกษตรเพียงพอให�เป%นแหล'งผลิตอาหารท่ีสําคัญของประเทศรวมท้ังฟFGนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ และ
ช'วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาติ 
  2.5 พัฒนาด�านการอนุรักษ/ดินและน้ํา การแก�ป=ญหาทรัพยากรท่ีดินและการปรับปรุงบํารุงดินท่ีง'าย  
ต'อการปฏิบัติในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอย'างมีคุณภาพและมาตรฐานให�ชุมชนและประชาชนมีส'วนร'วม และ
รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรท่ีดินอย'างต'อเนื่องไปสู'กลุ'มเปAาหมายเกิดการใช�ประโยชน/อย'างคุ�มค'า 
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3. ผู2มีสิทธิเสนอราคา จะต2องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้  
                 3.1 ผู�เสนอราคาต�องเป%นนิติบุคคล และต�องเป%นผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส/ 
  3.2 ผู�เสนอราคาต�องไม'เป%นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ หรือ ห�ามติดต'อหรือ
ห�ามเข�าเสนอราคากับทางราชการ และได�แจ�ง เวียนชื่อแล�ว  หรือไม' เป%นผู� ได�รับผลของการสั่ ง ให�นิ ติ บุคคล 
หรือบุคคลอ่ืนเป%นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.3 ผู�เสนอราคาต�องไม'เป%นผู�มีประโยชน/ร'วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต�องไม'เป%นผู� มี
ผลประโยชน/ร'วมกันระหว'างผู�เสนอราคากับผู�ใช�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส/ ณ วันประกาศประกวดราคาด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส/ หรือไม'เป%นผู�กระทําการอันเป%นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป%นธรรม 
  3.4 ผู�เสนอราคาต�องไม'เป%นผู�ได�รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต'
รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ และความคุ�มกันเช'นว'านั้น 
  3.5 ผู�เสนอราคาต�องไม'เป%นผู�ท่ีถูกประเมินสิทธิผู�เสนอราคา ในสถานะท่ีห�ามเข�าเสนอราคาและห�ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
   3.6  ผู�เสนอราคาต�องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส/ 
ในวงเงินไม'น�อยกว'า 1,500,000 บาท และเป%นผลงานท่ีเป%นสัญญาโดยตรงกับส'วนราชการ  หน'วยงานตามกฎหมายว'า
ด�วยระเบียบบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ เท'านั้น 
  3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป%นคู'สัญญาต�องไม'อยู'ในฐานะเป%นผู�แสดงบัญชีรายรับ รายจ'าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
  3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป%นคู'สัญญากับหน'วยงานของรัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส/ (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส/ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต/ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
 3.9 คู'สัญญาต�องรับจ'ายเงินผ'านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต'การรับจ'ายเงินแต'ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค'าไม'เกินสามหม่ืนบาทคู'สัญญาอาจรับจ'ายเป%นเงินสดก็ได� 
  3.10  กรณีผู�มีสิทธิเสนอราคา  
   1) กรณีเป%นเจ�าของประทานบัตรโดโลไมท/ 
   - ต�องมีประทานบัตรของตนเองเท'านั้น และประทานบัตรยังไม'หมดอายุ หรือหากหมดอายุ
จะต�องมีสําเนาเอกสารการขอต'อประทานบัตร และจะต�องไม'ถูกปฏิเสธการขอต'อตาม พรบ.เหมืองแร' พร�อมท้ังแนบ
ใบอนุญาตมีเหมืองแร'ไว�ในครอบครอง 
    - ต�องมีใบอนุญาตแต'งแร'โดโลไมท/ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท/ 
ของตนเองท่ียังไม'หมดอายุ 
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   2) กรณีเป%นเจ�าของใบแต'งแร'โดโลไมท/ หรือผู�ประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท/ 
    - ต�องมีใบอนุญาตแต'งแร'โดโลไมท/ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท/ 
ของตนเอง และยังไม'หมดอายุ 
    - ต�องมีหนังสือรับรองแหล'งท่ีมาโดโลไมท/ท่ีได�ประทานบัตร ได�แก' สําเนาสัญญาซ้ือขาย หรือ
สําเนาข�อตกลง กับเจ�าของประทานบัตรโดโลไมท/ท่ียังไม'หมดอายุ ซ่ึงมีอายุครอบคลุมถึงวันส'งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงิน
ค'าภาคหลวงแร' หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค'าภาคหลวงแร'พร�อมผู�มีอํานาจรับรอง 
   3) กรณีเป%นตัวแทนจําหน'ายโดโลไมท/ 
    - ต�องมีหนังสือแต'งต้ังตัวแทนจําหน'ายจากผู�ผลิต และหนังสือรับรองแหล'งท่ีมาของแร' 
ซ่ึงต�องไม'ซํ้าซ�อนกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ท้ัง 2 กรณี พร�อมเอกสาร ข�อ 3.10 (1) หรือ 3.10 (2) 
    กรณีใบอนุญาตแต'งแร' และ/หรือ ประทานบัตรใกล�หมดอายุหรือหมดอายุ ให�ดําเนินการขอ
อนุญาตต'ออายุ พร�อมแนบสําเนาหลักฐานขอต'ออายุใบอนุญาตแต'งแร' และ/หรือ ประทานบัตรมาด�วย และแนบ
ใบอนุญาตมีแร'ไว�ในครอบครอง 
  3.11 ผู� มีสิทธิ เสนอราคาท่ีเป%นผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียน ต�องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน  
ซ่ึงกรมทะเบียนการค�า กระทรวงพาณิชย/ออกให�หรือรับรองให�ไม'เกิน 1 ป� นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
  3.12 กรณีท่ีผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีเป%นตัวแทนจําหน'ายวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ต�องแนบหนังสือรับรองการ
แต'งต้ังให�เป%นตัวแทนในการจําหน'ายวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร และต�องแนบหลักฐานต�นฉบับให�ตรวจสอบ 
  3.13 ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และต�องต้ังอยู'บริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันกับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต'งแร' และต�องมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) อยู'ไม'น�อยกว'า 
ร�อยละ 50 ของจํานวนท่ีจะซ้ือในครั้งนี้ 
  3.14 ผู�เสนอราคาต�องแนบหลักฐานแผนท่ีต้ังคลังเก็บปูนพร�อมรูปถ'ายคลังเก็บปูน และต�องยินยอมและ
อํานวยความสะดวกให�คณะกรรมการประกวดราคาฯ เข�าตรวจสอบปริมาณปูนเพ่ือการเกษตรพร�อมบันทึกภาพ หาก 
ผู�เสนอราคาไม'สามารถนําตรวจปริมาณปูนได� ให�ทําหนังสือมอบอํานาจให�ผู�รับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร�อมมอบ
หลักฐานหนังสือมอบอํานาจให�คณะกรรมการประกวดราคาฯ ท่ีตรวจสอบปริมาณในวันท่ีทําการตรวจ หากไม'สามารถ
ดําเนินการตรวจปริมาณปูนได� ให�ถือว'าผู�เสนอราคารายนั้นไม'ผ'านการพิจารณาในการซ้ือครั้งนี้ 
  3.15 ผู�เสนอราคาต�องนําตัวอย'างปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) ท่ีเสนอขายจํานวน 2 กิโลกรัม  
พร�อมท้ังผลการวิเคราะห/ค'า CCE , pH , MgO , CaO ,ความชื้น และขนาดความละเอียด โดยสถาบัน 
ท่ีเป%นท่ียอมรับ (ผลการวิเคราะห/รับรองภายในไม'เกิน 6 เดือน ก'อนการยื่นเสนอเอกสาร) และตัวอย'างกระสอบสําหรับ
บรรจุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) จํานวน 1 ชุด มายื่นเพ่ือประกอบการพิจารณา ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจาก 
วันเสนอราคา  
    
 
 
 

คณะกรรมการร'าง TOR 1. ………ศรัญณุพงศ/  ชัยวัฒนกุล…….ประธานกรรมการ 
                                                 (นายศรัญณุพงศ/  ชัยวัฒนกุล) 

2. ……สุนีย/รัตน/ โลหะโชติ……กรรมการ 3. ........ธนา  สมบัติทัพฬห.......กรรมการ 
               (นางสุนีย/รัตน/  โลหะโชติ)                        (นายธนา  สมบัติทัฬห) 



-4- 
 

 4. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท1) 
  4.1 คุณลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) 
   4.1.1 ต�องมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้ 
    1) มีค'าทาง CCE (Calcium Cabonate Equivalent) ไม'ต่ํากว'าร�อยละ 90 
    2) มีค'าทาง MgO (Magnesium Oxide) ไม'ต่ํากว'าร�อยละ 15 
    3) มีค'า CaO (Calcium Oxide) ไม'ต่ํากว'าร�อยละ 25 
    4) มีค'าความเป%นกรดเป%นด'าง (pH) ไม'น�อยกว'า 8.0 
   4.1.2 ขนาดความละเอียด 
    มีความละเอียดคละกันสามารถผ'านตระแกรงขนาด 80 เมซ ไม'ต่ํากว'าร�อยละ 80 
   4.1.3 ความชื้น ไม'เกินร�อยละ 5 โดยน้ําหนัก 
  4.2 ลักษณะการบรรจุ 
   บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 

- ชั้นในเป%นพลาสติกปAองกันความชื้นได�  
- ชั้นนอกเป%นกระสอบพลาสติก แข็งแรง คงทนต'อการขนส'ง และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กิจกรรม ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด 

โดโลไมท�  

 

ค�า  Calcium Carbonate Equivalent (CCE)  

ไม�ต่ํากว�า ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใช8ในราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ต�องส'งมอบปูนเพ่ือการเกษตรตามสถานท่ีท่ีกําหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

6. วงเงินในการจัดหาและเง่ือนไขการชําระเงิน 
           - วงเงินในการจัดหาเป%นเงินท้ังสิ้น 3,782,500 บาท (สามล�านเจ็ดแสนแปดหม่ืนสองพันห�าร�อยบาทถ�วน) 
 - เง่ือนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซ้ือขาย เม่ือผู�ขายส'ง
มอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) ครบถ�วนถูกต�องตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 งวดท่ี ๑ เม่ือผู�ขายได�ส'งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) ของสถานีพัฒนาท่ีดินน'าน จํานวน 75๐ ตัน 
มีปริมาณครบถ�วน และคุณภาพซ่ึงผ'านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด      
  งวดท่ี ๒ เม่ือผู�ขายได�ส'งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) ของสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย จํานวน  
5๐๐ ตัน มีปริมาณครบถ�วน และคุณภาพซ่ึงผ'านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด      
  งวดท่ี ๓ เม่ือผู�ขายได�ส'งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) ของสถานีพัฒนาท่ีดินแพร' จํานวน 475 ตัน  
มีปริมาณครบถ�วน และคุณภาพซ่ึงผ'านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด    
  งวดท่ี ๔ (งวดสุดท�าย) เม่ือผู�ขายได�ส'งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท/) ของสถานีพัฒนาท่ีดินพะเยา 
จํานวน 5๐๐ ตัน มีปริมาณครบถ�วน และคุณภาพซ่ึงผ'านการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  

 ท้ังนี้ ส'งมอบงวดใดก'อนก็ได� กําหนดส'งมอบ ภายใน 90 วัน 

และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ได�ทําการตรวจรับถูกต�องเรียบร�อยแล�ว  และจะต�องผ'านการตรวจวิเคราะห/ทางเคมี 
ตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด โดยจะเบิกจ'ายเงินเข�าบัญชีผู�ขายตามระบบ GFMIS ท่ีกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังกําหนด 

7. สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอทราบข2อมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ1 หรือแสดงความคิดเห็น 
  - ทางไปรษณีย1 

       ส'งถึง ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  เลขท่ี 95 หมู' 11 ตําบลดู'ใต�  
   อําเภอเมือง จังหวัดน'าน  55000  
  - โทรสาร  054-771664 
  - ทางเว็บไซต1  Email : r07_1@ldd.go.th , r07_2@ldd.go.th 

 
หมายเหตุ : การจัดซ้ือหรือการจดัจ2างครั้งน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข2อตกลงเป?นหนังสือไว2ต�อเมื่อ ได2รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ�ายประจําปNงบประมาณ 2560 จากกรมพัฒนาท่ีดินแล2ว 
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