
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อปุ๋ยเคมี 

----------------------------------------------- 
1.  ความเป็นมา 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎  มีความต๎องการซื้อ
ปุ๋ยเคมีเพ่ือใช๎บ ารุงต๎นยางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีต๎น
ยางพารากํอนและหลังเปิดกรีด พ้ืนที่ประมาณ  31,749 ไรํ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบ ารุงต๎นยางพาราที่ยังไมํเปิดกรีดและที่เปิดกรีด ให๎มีสภาพสมบูรณ์ ให๎ผลผลิตน้ ายางพาราสูงสุด 

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
3.3 ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 

  3.4 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายปุ๋ยเคมีที่น ามาประมูลประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.5 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและ
ได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว  หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการหรือไมํเป็นผู๎อยูํระหวํางถูกด าเนินคดีเรื่องปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยผิดมาตรฐานและปุ๋ยปลอมหรือถูก
พักใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค๎า 
  3.6 ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว
เนื่องจากเป็ผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.7 มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.8 ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็น
ผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี ้
  3.9 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้น
ศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎ประสงค์จะเสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
  3.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:  e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ   
  3.11 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎น  ในการซื้อของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ๎
  3.12 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องมีใบอนุญาตขายหรือมีไว๎เพ่ือจ าหนํายตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 
 

- รําง - 



4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 คุณลักษณะเฉพาะของปุ๋ยเคมี  
 4.1.1 เป็นปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว (แมํปุ๋ย) ต๎องไมํเป็นปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยผิดมาตรฐาน
ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ที่มีธาตุอาหาร
รับรองกันทุกธาตุ มีลักษณะเป็นเม็ด 
 4.1.2 ปุ๋ยต๎องมีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด ( TOTALNITROGEN ) ธาตุฟอสฟอรัสอยูํในรูป
ของฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ ( AVAILABLE  P2  O5 ) และต๎องมีธาตุโพแทสเซียมอยูํในรูปที่พืชดูดกินได๎หรือที่
เรียกวําละลายน้ าได(๎WATERSOLUBLE  K2 O ) ไมํต่ ากวําร๎อยละของน้ าหนักปุ๋ยแตํละสูตร 

4.1.3 มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผลึกขนาดของเม็ดมีความสม่ าเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพมีขนาดเส๎น
ผํานศูนย์กลาง ประมาณ 2 – 5 มม. ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ 3 ของน้ าหนักตามมาตรฐาน
ห๎องทดลอง และลักษณะของเม็ดปุ๋ยต๎องไมํจับตัวเป็นก๎อนแข็ง (CAKING) ขณะเก็บไว๎ในโรงเก็บในสภาพปกติ 

4.2 สูตรปุ๋ยเคมี  
     สูตร           TotalNitrogen        Available   P2  O5     WaterSoluble  K2O 
          % 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  
  เกณฑ์การคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองที่มีในปุ๋ยให๎เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย 
พ.ศ. 2518 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 
 4.4 การบรรจุ  
  บรรจุในกระสอบ 2 ชั้น  ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใส เหนียวทนทาน มีสายรัดปากถุงหรือผนึก
(ซีล)ไว๎ สามารถป้องกันความชื้นได๎ ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน เหนียวทนทานตํอการขนสํง กระสอบ
ชั้นนอกให๎พิมพ์ข๎อความ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  เรื่อง ก าหนดวัตถุที่
ใช๎ท าภาชนะบรรจุและปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพ่ือการค๎าและเกณฑ์คลาดเคลื่อนของประมาณ
ธาตุอาหารรับรอง หมึกที่ใช๎พิมพ์กระสอบต๎องชัดเจนไมํลบเลือน น้ าหนักสุทธิ กระสอบละ 50 กิโลกรัม และ
เพ่ิมเติมข๎อความด๎วยตัวอักษรสูง 2 นิ้ว วํา “ใช๎ในราชการ อ.อ.ป. เทํานั้น” ไว๎ในที่ท่ีเหมาะสมด๎วย  

5.  ตัวอย่างปุ๋ยและตัวอย่างกระสอบปุ๋ย 
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องน าตัวอยํางปุ๋ยที่เสนอขายสูตรละ 1 กิโลกรัม  บรรจุถุงพลาสติกผนึก

แนํนพร๎อมรายละเอียดสถานที่ผลิต และอ่ืนๆ และตัวอยํางกระสอบที่จะใช๎บรรจุปุ๋ย ทั้งชั้นนอกและชั้นในมาให๎
มามอบให๎เป็นตัวอยําง ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากยื่นเอกสารการเสนอราคา ใน
ระบบ e-GP 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคาตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว๎ในประกาศ ตัวอยํางนี้จะถือเป็นแบบใน
การตรวจรับด๎วยโดยตัวอยํางกระสอบชั้นนอกให๎พิมพ์ข๎อความด๎วยตัวอักษรสูง 2 นิ้ว วํา “ใช๎ในราชการ อ.อ.ป. 
เทํานั้น” ไว๎ในที่ที่เหมาะสมด๎วยทั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎จะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํ
ตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎จะไมํคืนให๎ผู๎เสนอราคา 

 
 



6.  การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ 
6.1  การเก็บตัวอยํางวิเคราะห์  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ของกรมวิชาการเกษตร 
6.2  การตรวจสอบคุณภาพตัวอยํางปุ๋ยเคมี คณะกรรมการตรวจรับจะเก็บตัวอยํางจ านวน 3 

ตัวอยําง หลังจากสํงมอบภายใน 15 วัน  โดยผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-
bidding)  (ผู๎ขาย) ต๎องสํงเจ๎าหน๎าที่ของผู๎ขายที่ได๎รับมอบอ านาจจากผู๎ขายมารํวมกับคณะกรรมการฯ หรือ
เจ๎าหน๎าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก็บตัวอยําง เพื่อน าไปวิเคราะห์  หากผู๎ชนะ
การประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ผู๎ขาย) หรือผู๎แทนไมํได๎ไปรํวมด าเนินการให๎
ถือวําผู๎ขายยอมรับผลของการเก็บตัวอยํางตามท่ีคณะกรรมการฯหรือเจ๎าหน๎าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยผู๎ชนะการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)   (ผู๎ขาย) 
จะต๎องแจ๎งให๎ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด๎วย   

ตัวอยํางจะถูกแบํงเป็น 3 ตัวอยําง 
ตัวอยํางที่ 1 สํงวิเคราะห์ที่กรมวิชาการเกษตร หรือหนํวยราชการอ่ืนๆ หรือบริษัท

ห๎องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด ที่สามารถวิเคราะห์ได๎ โดยเจ๎าหน๎าที่ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแตํงตั้งเป็นผู๎น าสํง 

ตัวอยํางที่ 2 เก็บไว๎ที่ผู๎ขาย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ กรณีท่ีตัวอยํางที่ 1 ไมํถูกต๎อง 
ตัวอยํางที่ 3 เก็บไว๎ที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับ ส าหรับสํงวิเคราะห์ กรณีที่ 2 

ตัวอยํางขัดแย๎งกัน การตัดสินกรณีผลวิเคราะห์จะต๎องถูกต๎องจ านวน 2 ใน 3 ตัวอยําง 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ๎าคตะวันออกเฉียงเหนือจะด าเนนิการจัดซื้อปุ๋ยด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) ตั้งแตเํดือนมกราคม 2561  และเริ่มใช๎เดือน เมษายน–มิถุนายน 2561 
8.  ระยะเวลาส่งมอบ   

ผู๎ชนะการประกวดราคา (ผู๎ขาย) ต๎องสํงมอบปุ๋ยเคมีที่ประกวดราคาได๎ตามจ านวน ให๎แกํสวนป่า
ตามรายชื่อที่แนบท๎ายภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายโดยจะต๎องแจ๎งก าหนดการสํงมอบ
ให๎องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 5 วัน เพ่ือจะได๎แจ๎งให๎
คณะกรรมการตรวจรับทราบ และด าเนินการตรวจสอบปุ๋ยเคมีตํอไป (ผลการวิเคราะห์ตัวอยํางปุ๋ยเคมีจะต๎อง
ผํานเกณฑ์ตามที่ก าหนดด๎วย ในกรณีไมํผํานเกณฑ์ให๎น ากลับไปเปลี่ยนใหมํให๎ถูกต๎องโดยเร็ว) 

9. สถานที่ส่งมอบ  
ผู๎ชนะการประกวดราคา (ผู๎ขาย) จะต๎องสํงมอบปุ๋ยเคมีให๎กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตามสถานที่ตําง ๆ โดยมีระยะทางและจ านวนตามเอกสารแนบประกอบ 

10.  วงเงินในการจัดซื้อปุ๋ยเคมีครั้งนี้ 
 ได๎มาจากเกณฑ์ราคาตลาดปัจจุบันในพ้ืนที่ ได๎ดังนี้ 
  ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0   ราคากระสอบละ 520.- บาท (6,532 กระสอบ)  

 ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0  ราคากระสอบละ 850.- บาท (1,454 กระสอบ) 

 ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60    ราคากระสอบละ 630.- บาท (3,320 กระสอบ) 

 จ านวนทั้งสิ้น 11,306 กระสอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,724,140.- บาท (หกล๎านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่
พันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 



11.  การตรวจรับและการช าระเงิน 
11.1 คณะกรรมการตรวจรับที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตํงตั้งจะตรวจรับ

และสุํมตัวอยําง ณ จุดตรวจรับ ณ คลังเก็บ (สวนป่า) ตามรายละเอียดสถานที่จัดสํงปุ๋ยแนบ ผู๎ชนะการประกวดราคา 
(ผู๎ขาย) จะต๎องลงปุ๋ยเคมีและจัดเรียงกระสอบให๎เรียบร๎อย 

11.2 ผู๎ชนะการประกวดราคา (ผู๎ขาย) ต๎องรับผิดชอบคําใช๎จําย ดังตํอไปนี้ 
11.2.1 คําใช๎จํายในการลงปุ๋ยเคมีและจัดเรียงกระสอบ 
11.2.2 คําใช๎จํายในการวิเคราะห์หรือคําธรรมเนียมการวิเคราะห์ 
11.2.3 คําใช๎จํายในการเดินทางเก็บตัวอยํางและสํงตัวอยํางวิเคราะห์ของคณะกรรมการตรวจรับ 
11.2.4 คําจ๎างแรงงานที่เกิดขึน้ในขณะเก็บตัวอยําง 

11.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ จะช าระเงินคําปุ๋ยเคมีตํอเมื่อผู๎ชนะการประกวดราคา (ผู๎ขาย)ได๎สํง
มอบปุ๋ยเคมีถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญาแล๎ว โดยคณะกรรมการตรวจรับขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได๎รับมอบปุ๋ยเคมีจากผู๎ชนะการประกวดราคา (ผู๎ขาย) ไว๎ถูกต๎อง ครบถ๎วนตามสัญญาแล๎ว และ 
ผลการวิเคราะห์ตัวอยํางปุ๋ยเคมีจะต๎องผํานเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว๎ด๎วย   
 11.4 ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ไมํผํานเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ตามมาตรฐานที่ยอมรับได๎ หรือเป็น
ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น และผู๎ขายจะต๎องแก๎ไขโดยน าปุ๋ยเคมีดังกลําวกลับไปและสํงมอบ
ใหมํให๎ถูกต๎องโดยเร็ว ยกเว๎นกรณีเป็นปุ๋ยปลอม ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ปุ๋ย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น โดยจะถือวําผู๎ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู๎ซื้อมี
สิทธิริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ าประกันได๎ทันท ี
12. อัตราค่าปรับ 

12.1 ผู๎ขายจะต๎องช าระคําปรับให๎ผู๎ซื้อเป็นรายวันในอัตราร๎อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคา
ปุ๋ยเคมีที่ยังไมํได๎รับมอบ นับแตํวันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู๎ขายได๎น าปุ๋ยเคมีมาสํงมอบให๎แกํผู๎
ซื้อจนถูกต๎องครบถ๎วน 

12.2 ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ตามมาตรฐานที่ยอมรับได๎ หรือ
เป็นปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น และผู๎ขายจะต๎องแก๎ไขโดยน าปุ๋ยเคมีดังกลําวกลับไปและสํง
มอบใหมํให๎ถูกต๎องโดยเร็ว ยกเว๎นกรณีเป็นปุ๋ยปลอม ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย 
พ.ร.บ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น โดยจะถือวําผู๎ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา 
และผู๎ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ าประกันได๎ทันท ี
13. วงเงินในการจัดหา 
 รวมทั้งสิ้น 6,724,140.00 บาท (หกล๎านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 

.......................................................... 
 

ลงช่ือ......................................................................ประธานกรรมการ 
(นายบรรยง บุญญโก) 
หัวหน๎าฝ่าย (ระดับ 8) 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

   ลงช่ือ....................................................กรรมการ                     ลงช่ือ.......................................................กรรมการ 
               (นายประกาศิต ปริมา)                                                     (นายพิชัย ถมปัทม)์ 
                ผู๎จัดการ (ระดับ 7)                                                         ผู๎จัดการ (ระดับ 7) 
    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎เขตนครราชสมีา                            องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎เขตอุบลราชธาน ี



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

1. ช่ือโครงการ  
    ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจ าปี 2561 งวดที่ 1  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    6,724,140.00 บาท (หกล๎านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 
4.วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
   วันที่  
 1. ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0  จ านวน  6,532 กระสอบ ราคากระสอบละ 520 บาท 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร  18-46-0  จ านวน 1,454 กระสอบ ราคากระสอบละ 850 บาท 
 3. ปุ๋ยเคมีสูตร  0-0-60    จ านวน 3,320 กระสอบ ราคากระสอบละ 630 บาท 
5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง 
  จากการสืบราคาในท๎องถิ่น 
6. รายชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  
   1.) นายบรรยง บุญญโก      ประธานกรรมการ                                 .................................................... 
       หัวหน๎าฝ่ายจัดการสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
   2.) นายประกาศิต ปริมา      กรรมการ                                          .................................................... 
       ผู๎จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎เขตนครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
   3.) นายพิชัย ถมปัทม์          กรรมการ                                          .................................................... 
       ผู๎จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
ตารางรายละเอยีดการจัดซ้ือปุย๋เคม ีและสถานทีจ่ัดส่งมอบปุย๋ส าหรับไมย้างพารา ปี 2561
ของงานสวนป่าในสังกดั องค์การอตุสาหกรรมป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

46-0-0 18-46-0 0-0-60 กระสอบ

องค์การอตุสาหกรรมป่าไมเ้ขตขอนแกน่

1 สมเด็จ 1* ม.1 ต.นาจารย ์อ.เมือง จ.กาฬสนิธุ์ 550 453      99        232      784      ปรัชญา ศรีสุรักษ์ 083-0263032
1 สมเด็จ 2 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 550 90        44        46        180      
1 สหัสขันธ์ ม.1 ต.นาจารย์ อ.เมอืง จ.กาฬสินธุ์ 550 8         2         4         14       
2 ภูสวรรค์* ม.1 ต.เสีย้ว อ.เมือง จ.เลย 530 116      42        64        222      อภิชาติ บัวพทุธา 081-9611160
2 น้ าสวยห้วยปลาดุก ต.นาดอกค า อ.นาด้วง จ.เลย 590 24        13        14        51       
2 นาด้วง ต.นาดอกค า อ.นาด้วง จ.เลย 590 26        16        15        57       
3 น้้าโสม* ม.2 ต.นายงู อ.นายงู จ.อุดรธานี 690 456      80        229      765      อภิชาติ บัวพทุธา 081-9611160
4 ดงซ้า* ต.หว้ยเตย อ.ซ้าสงู จ.ขอนแก่น 500 5         3         3         11       ชัยอนันต์ ราชชมภู 085-4994563
4 เขาสวนกวาง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ 470 27        5         6         38       
4 หนองเมก็ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแกน่ 420 5         3         3         11       
5 บึงกาฬ* ม.12 ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 780 394      66        197      657      กรกฎ สมบัติทอง 089-8612367
5 เซกา ม.8 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย 810 14        3         7         24       
6 โซ่พิสยั* ม.6 ต.เหลา่ทอง อ.โซ่พิสยั จ.หนองคาย 705 263      44        132      439      กรกฎ สมบัติทอง 089-8612367

1,881   420      952      3,253   

องค์การอตุสาหกรรมป่าไมเ้ขตนครราชสีมา

7 คอนสาร*  ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 600 12        8         7         27       นิติกร กวนคอนสาร 089-2597429
7 เกษตรสมบูรณ์  ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 600 31        19        17        67       ทางผ่านไปสวนป่าภูสวรรค์ได้
8 สูงเนิน  ต.หนองตาไก ้อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 325 4         3         3         10       สันติ เสวกพนัธ์ 081-7900546
8 ปักธงชัย  ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 300 154      28        78        260      ลงทีส่วนป่าด่านขุนทด หมู ่1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด
8 ล าพระเพลิง  ต.วงัน้ าเขียว อ.วงัน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 330 42        26        24        92       จ.นครราชสีมา
9 โคกโจด*  ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 420 215      49        110      374      อรรคณี จารัตน์ 089-2597429
9 ดงพลอง  ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 400 178      44        91        313      

10 ดงสายทอ*  ม.11 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 510 6         4         3         13       ขวญัไพร แกว้กดุฉิม 085-4538783
10 ภูดิน  ม.11 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 510 171      39        87        297      
11 หนองคู* ต.ตระเปียงเตีย อ.ลา้ดวน จ.สรุินทร์ 450 5         3         3         11       วเิชียร พลพงษ์ 089-0939654
9 ดงใหญ่ 2,4  ต.โคกมะมว่ง อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ 400 101      25        52        178      

919      248      475      1,642   

องค์การอตุสาหกรรมป่าไมเ้ขตอบุลราชธานี

12 ดงนาชีข้ีแลน* ต.ขามเป้ีย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 670 22        13        12        47       ฐณะวฒัน์ ญาติฉิมพลี 082-3097984
13 โนนฮังรังแร้ง ต.ขามเปีย้ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลฯ 705 8         5         5         18       
13 ช่องเมก็ ค.5 ต.ช่องเมก็ อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 705 37        23        21        81       
13 พบิูล 2 คก3 (ช่องเมก็) ต.ช่องเมก็ อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 705 109      18        54        181      
13 พิบูลฯ ค.3* ต.ช่องเมก็ อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 705 1,225    205      613      2,043   
13 พบิูลฯ ค.1 ต.ช่องเมก็ อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 705 132      28        68        228      
13 พลาญข่อย ค.4 ต.ช่องเมก็ อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 705 127      29        65        221      
13 คอแลน ค.5 ต.ช่องเมก็ อ.สิรินธร จ.อบุลราชธานี 705 151      27        76        254      
14 ขุนหาญ ค.3* ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 570 875      191      443      1,509   ธาตรี มแีกว้ 091-8280004
14 พนมชัย ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 570 13        9         9         31       
15 ละเอาะ1* ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกลีย้ง จ.ศรีสะเกษ 620 232      72        120      424      ศักด์ิศรี หงษว์เิศษ 083-3733394
16 มุกดาหาร ค 4* ต.ค้าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 670 727      152      368      1,247   พชิัย คณะคาย 081-7902032
16 ดงภูพาน ค 5 ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 670 74        14        39        127      

3,732   786      1,893   6,411   

6,532   1,454   3,320   11,306  

จุด
ลงปุย๋

สถานทีจ่ัดส่งปุย๋ ทีอ่ยู่
ระยะทาง

จาก 
กทม.(กม.)

จัดซ้ืองวดที ่1

สถาพร สมดี 081-9663036

รวมกอ่น+หลัง คร้ังที ่1
ชื่อ เบอร์โทร

รวม ออป.เขตอุบลราชธานี

รวมทัง้สิน้ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ

จ านวนแมปุ่ย๋ทีใ่ช้ (กระสอบ) *
รวม    
รอบ 1

รวม ออป.เขตขอนแก่น

รวม ออป.เขตนครราชสมีา



 
 
 
 

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่    …………..    /2561 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจ าปี 2561  งวดที่ 1 
 
 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อ
ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว (แมํปุ๋ย) ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและ
ข๎อก าหนดของพัสดุ ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศจ านวน 11,306 กระสอบ วงเงินงบประมาณ 6,724,140 บาท 
(หกล๎านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) ตามรายการ  ดังนี้ คือ 

1. ปุ๋ยเคมีสูตร  46 – 0 -0     จ านวน  6,532  กระสอบ  
2. ปุ๋ยเคมี สูตร 18 – 46 - 0  จ านวน  1,454  กระสอบ 
3. ปุ๋ยเคมี สูตร 0 – 0 - 60    จ านวน  3,320  กระสอบ 

 ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้ 
1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2 ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
3 ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 

  4 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายปุ๋ยเคมีที่น ามาประมูลประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  5 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎
แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว  หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือไมํเป็นผู๎อยูํระหวํางถูกด าเนินคดีเรื่องปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยผิดมาตรฐานและปุ๋ยปลอมหรือถูกพัก
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค๎า 
  6 ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว
เนื่องจากเป็ผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  7 มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  8 ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี ้
  9 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้น
ศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎ประสงค์จะเสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
  10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:  e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ   

- ร่าง - 
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  11 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎น  ในการซื้อขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ๎
  12 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องมีใบอนุญาตขายหรือมีไว๎เพ่ือจ าหนํายตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 

  ก าหนดยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ .........................ระหวํางเวลา .................น. ถึง ........................น.  ผู๎สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแตํวันที่
ประกาศจนถึงวันเสนอราคา 

 ผู๎สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ....................... บาท ผําน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผํานทางธนาคารในระหวํางวันที่ ...............  
เดือน ................ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ ................. เดือน ................. พ.ศ. 2561 โดยดาวร์โหลดเอกสารผํานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ภายหลังจากการช าระเงินเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วจนถึงกํอนวัน
เสนอราคา  

 ผู๎สนใจสามารถดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ www.fio.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-234546 ในวันและเวลาราชการ 
 
         ประกาศ ณ วันที่ ........     ..................   พ.ศ. 2561 



ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  …………. /2561 

ลงวันที่    ………………    เดอืน  ……………………. พ.ศ. 2561 
------------------------------------ 

 ด๎วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “อ.อ.ป.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว (แมํปุ๋ย) ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11,306 กระสอบ วงเงินงบประมาณ 
6,724,140.00 บาท (หกล๎านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) จ านวน 3 รายการ ดังนี้  
 1. ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0  จ านวน  6,532 กระสอบ 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร  18-46-0  จ านวน 1,454 กระสอบ 
 3. ปุ๋ยเคมีสูตร  0-0-60    จ านวน 3,320 กระสอบ 

ซึ่งปุ๋ยเคมีที่จะซื้อนี้ต๎องไมํเป็นปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยเคมีปลอม หรือปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานตาม
พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ.  2552 อยูํในสภาพที่จะ   
ใช๎งานได๎ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว๎ในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (1) หลักประกันการเสนอราคา 
 (2) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
 (1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
 (2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1  
 (2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2  
  

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
2.3 ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 

 2.4 ต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว 
 2.5 ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว  หรือไมํเป็น
ผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.6 ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลของ
ผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น  
 2.7 ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็น 

/ผู๎กระท า ... 
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ผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้ตามบทนิยาม   
 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
 2.9 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอราคาและ
ห๎ามท าสัญญาตามท่ี กวพ.ก าหนด  
 2.10 ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11 ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.12 ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.13 คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกิน
สามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
 2.14 มีใบอนุญาตขายหรือมีไว๎เพ่ือจ าหนํายตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย 
พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 
 
 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 สํวน คือ   
 3.1 สํวนที่ 1 อยํางน๎อยต๎องมีเอกสาร ดังตํอไปนี้ 

(1) ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
(ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) และ
บัญชีของผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ  (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(2) ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(3) ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว๎ในข๎อ  (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง ส าหรับผู๎ประกอบการ
ประเภทร๎านค๎า จะต๎องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต๎อง 

(5) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
(6) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง

ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข๎อ 1.6 (1) 
/3.2 สํวนที่... 
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 3.2 สํวนที่ 2 อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของปุ๋ยเคมีตามข๎อ 4.5 
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต๎อง 

ลงนามพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) 
(3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ านาจให๎บุคคลอ่ืนท าการแทน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎เสนอราคา ใน
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอเล็กทรอนิกส์แทน     

(4) หลักประกันการเสนอราคาตามข๎อ 5 
(5) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง

ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ 1.6(2) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอก
ข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎เสนอราคา โดยไมํ
ต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
หรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสํง
มองพัสดุให๎กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสถานที่ตํางๆ โดยมีระยะทางและจ านวน
ตามเอกสารแนบประกอบ   

4.3 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา 90 วัน นับแตํวันยืนยันราคา
สุดท๎าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 

4.4 ผู๎เสนอราคาต๎องก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของปุ๋ยเคมี

ไปพร๎อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลําวนี้ อ.อ.ป. จะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง โดยผู๎มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มีความ
ประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.6 ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของปุ๋ยเคมีที่เสนอ จ านวน 1 กิโลกรัม  บรรจุถุงพลาสติกผนึกแนํน 
พร๎อมรายละเอียดสถานที่ผลิต และอ่ืน ๆ และตัวอยํางกระสอบปุ๋ยที่จะใช๎บรรจุปุ๋ยทั้งชั้นนอกและชั้นใน เพ่ือใช๎
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ในวันที่ ..................เดือน ...............พ.ศ. 
2561 ระหวํางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยตัวอยํางกระสอบชั้นนอกให๎พิมพ์ข๎อความด๎วยตัวอักษรสูง 2 นิ้ว 
วํา “ใช๎ในราชการ อ.อ.ป. เทํานั้น” ทั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎จะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดข้ึนแกํตวัอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎จะคืนให๎ผู๎เสนอราคา 

/ 4.7 กํอนการ... 
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4.7 กํอนการเสนอราคา ผู๎เสนอราคาต๎องตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

4.8 ผู๎ เสนอราคาจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .......................................... ระหวํางเวลา .............. ...............น. ถึง ...............................น.  
 เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอและการเสนอ
ราคาใดๆเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาแตํละรายวํา เป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น ตามข๎อ 1.5 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไมํ  

หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กํอนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข๎อเสนอวําวํา มีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคาและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎จะพิจารณาลงโทษผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือมีผู๎มี
สิทธิเสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน  
 4.9  ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องเริ่มต๎นที่ 6,724,140.00 บาท 
(หกล๎านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 

(3) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ๎ามี) รวมคําใช๎จําย
ทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
 (4) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาหรือผู๎แทนจะต๎องมาลงทะเบียนเพ่ือเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
 (5) ผู๎เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 5. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ จ านวน  336,207.-บาท  
(สามแสนสามหมื่นหกพันสองร๎อยเจ็ดบาทถ๎วน) 

5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ประกวดราคาหรือกํอนหน๎านั้น ไมํเกิน 3 วันท าการของทางธนาคาร 

5.2 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ในข๎อ 1.4(1) ยกเว๎นธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีที่ผู๎ เสนอราคาน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น

หลักประกันการเสนอราคา จะต๎องสํงต๎นฉบับเอกสารดังกลําวมาให๎องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ตรวจสอบความ
ถูกต๎อง ในวันที่ ...........เดือน...........พ.ศ. 2561 ระหวํางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

ตามแบบตัวอยํางหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) 
/ ก าหนดให๎... 
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ก าหนดให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา เป็นผู๎วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู๎เสนอราคาที่เสนอราคาใน
รูปแบบของ “กิจการรํวมค๎า” ประสงค์จะใช๎หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็น
หลักประกันการเสนอราคา ให๎ด าเนินการ ดังนี้  
 (1) กรณีที่กิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎ เสนอราคาซึ่งต๎องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรํวมค๎า เทํานั้น 
 (2) กรณีที่กิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา ซึ่งต๎องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารํวมค๎าก าหนดให๎เป็นผู๎เข๎าเสนอราคากับ
ทางราชการ 
 ทั้งนี้ “กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ” หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตํอหนํวยงานของรัฐซึ่งมีหน๎าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์)  

หลักประกันการเสนอราคาตามข๎อนี้ อ.อ.ป. จะคืนให๎ผู๎เสนอราคาหรือผู๎ค้ าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํผู๎เสนอราคารายที่คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด ไมํ
เกิน 3 ราย จะคืนให๎ตํอเมื่อได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง หรือเมื่อผู๎เสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมํวํากรณีใด ๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย 
 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม๎จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม 
 6.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมํ
ถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไมํถูกต๎องตาม
ข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา
รายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด หรือหลงผิดเพียงเล็กน๎อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็น
ประโยชน์ตํอ อ.อ.ป. เทํานั้น 

6.3 อ.อ.ป. สงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณีดังตํอไปนี้
 (1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ 

 (2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยํางหนึ่งอยํางใด หรือทั้งหมดใน
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อ.อ.ป. มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคา ชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข๎อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลําวไมํมีความเหมาะสม หรือไมํถูกต๎อง 

6.5 อ.อ.ป. ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของ อ.อ.ป. เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ  

/มิได๎... 
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มิได๎ รวมทั้ง อ.อ.ป. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน 
ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํ
สุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น 
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาเสนอราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือก เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 
1.5 อ.อ.ป. มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําว และ อ. อ.ป. จะพิจารณา
ลงโทษผู๎ทีม่ีเสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
 
 7. การท าสัญญาซื้อขาย 

ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ 1.3 
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ 5 ของ
ราคาปุ๋ยเคมีที่ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎ ให๎ อ.อ.ป. ยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎
หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายให๎ “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

โดยเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ยื่นซองข๎อเสนอทางด๎านเทคนิคหรือกํอนหน๎านั้น ไมํเกิน 3 วันท าการของทาง
ราชการ 

7.3 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ในข๎อ 1.4 (1) ยกเว๎นธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎
แจ๎งเวียนชื่อให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ 1.4 (1) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูํสัญญาพ๎นจากข๎อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
  8. อัตราค่าปรับ 

8.1 ผู๎ขายจะต๎องช าระคําปรับให๎ผู๎ซื้อเป็นรายวันในอัตราร๎อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคา
ปุ๋ยเคมีที่ยังไมํได๎รับมอบ นับแตํวันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู๎ขายได๎น าปุ๋ยเคมีมาสํงมอบให๎แกํผู๎
ซื้อจนถูกต๎องครบถ๎วน 

8.2 ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ตามมาตรฐานที่ยอมรับได๎ หรือเป็น
ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น และผู๎ขายจะต๎องแก๎ไขโดยน าปุ๋ยเคมีดังกลําวกลับไปและสํงมอบ
ใหมํให๎ถูกต๎องโดยเร็ว ยกเว๎นกรณีเป็นปุ๋ยปลอม ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.
ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น โดยจะถือวําผู๎ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา และผู๎
ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาได๎ทันที 
 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบดังระบุในข๎อ 1.4 แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของปุ๋ยเคมีที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 90 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบโดยผู๎ขายจะต๎องจัดการเปลี่ยนปุ๋ยเคมีชนิดเดียวกัน
ให๎กับผู๎ซื้อแทนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 

/ 10. การจําย... 
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10. การจ่ายเงิน 

 อ.อ.ป. จะช าระเงินคําปุ๋ยเคมีตํอเมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบของ อ.อ.ป. ได๎รับมอบปุ๋ยเคมี
จากผู๎ขายไว๎ถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญาแล๎ว ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ตัวอยํางปุ๋ยเคมีจากกรมวิชาการเกษตร หรือ
หนํวยราชการอ่ืน หรือห๎องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด ที่สามารถวิเคราะห์คุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดได๎ จะต๎องผํานเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว๎ด๎วย  โดยผู๎ซื้อจะแบํงช าระ เป็น 2 งวด  ดังนี้ 
 10.1 งวดที่ 1 จําย 50% ของราคาจัดซื้อ (รวมภาษีมูลคําเพ่ิม) ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ 
ทราบผลการตรวจสอบธาตุอาหารที่ถูกต๎อง 
 10.2 งวดที่ 2 จําย 50% ของราคาจัดซื้อ (รวมภาษีมูลคําเพ่ิม) ภายใน 60 วัน นับแตํวันที่ทราบ
ผลการตรวจสอบธาตุอาหารที่ถูกต๎อง โดยหักเงินคําปรับที่เกิดขึ้นตามข๎อ 8.1 (ถ๎ามี) 
 11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  

 11.1 เมื่อ อ.อ.ป. ได๎คัดเลือกผู๎มีสิทธิเสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อ ปุ๋ยเคมีตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าปุ๋ยเคมีดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของ
นั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการ รับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น ผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ๎งการสั่งหรือน าปุ๋ยเคมทีี่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทําภายใน 
7 วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวํากา รกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จัดการให๎ปุ๋ยเคมีที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือ
ไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทยเว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทําให๎บรรทุกปุ๋ยเคมีนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใชํเรือไทยซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

 (3) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี 

11.2 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได๎ยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตํออ.อ.ป. แล๎ว จะถอน
ตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได๎ และเมื่อได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคาแล๎วต๎องเข๎ารํวมเสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข๎อ 4.11 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น อ.อ.ป. จะริบหลักประกันการ
เสนอราคา ตามข๎อ 5 ทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอ่ืน (ถ๎ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให๎
เป็นผู๎ทิ้งงานได๎ หากมีพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 

11.3 ผู๎มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง อ.อ.ป. ได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 7 อ.อ.ป. จะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 11.4 ผู๎เสนอราคาซึ่งได๎รับการคัดเลือกและได๎ท าสัญญากับ อ.อ.ป. แล๎ว ไมํสามารถด าเนินการสํง
มอบปุ๋ยที่ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด และถูกริบหลักประกันสัญญา อ.อ.ป. สงวนสิทธิ์ในการเรียกคําเสียหายอันเกิด
จากการไมํปฏิบัติตามสัญญา 
 11.5 อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะแก๎ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
      องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                 ..........  ................  25......... 



ร่างรายละเอียดคุณลักษณะปุ๋ยเคมี 
แนบท้ายประกาศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ......../2561 

ลงวันที่   .............   .................. พ.ศ. 2561 
----------------------------------------------- 

1. คุณลักษณะเฉพาะของปุ๋ยเคมี 
1.1 เป็นปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว (แมํปุ๋ย) ต๎องไมํเป็นปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยผิดมาตรฐานตาม 

พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่มีธาตุอาหารรับรองกันทุกธาตุ 
มีลักษณะเป็นเม็ด 

1.2 ปุ๋ยต๎องมีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด ( TOTALNITROGEN ) ธาตุฟอสฟอรัสอยูํในรูปของ
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ ( AVAILABLE  P2O5 ) และต๎องมีธาตุโพแทสเซียมอยูํในรูปที่พืชดูดกินได๎หรือที่
เรียกวําละลายน้ าได๎( WATERSOLUBLE  K2O ) ไมํต่ ากวําร๎อยละของน้ าหนักปุ๋ยแตํละสูตร 

1.3 มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผลึกขนาดของเม็ดมีความสม่ าเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพมีขนาดเส๎น
ผํานศูนย์กลาง ประมาณ 2 – 5 มม. ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ 3 ของน้ าหนักตามมาตรฐาน
ห๎องทดลอง และลักษณะของเม็ดปุ๋ยต๎องไมํจับตัวเป็นก๎อนแข็ง ( CAKING ) ขณะเก็บไว๎ในโรงเก็บในสภาพปกติ 
2. สูตรปุ๋ยเคมี  
    สูตร                  Total Nitrogen    Available   P2O5      WaterSoluble  K2O 
           % W/W  % W/W      % W/W 
  46-0-0      46     0   0 
  18-46-0            18    46   0 
  0-0-60          0     0     60 
3. เกณฑ์คลาดเคลื่อน 

เกณฑ์การคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองที่มีในปุ๋ยให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เรื่อง เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก๎ไข
เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 
4. การบรรจุ  
 บรรจุในกระสอบ 2 ชั้น  ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใส เหนียวทนทาน มีสายรัดปากถุงหรือผนึก(ซีล) ไว๎
สามารถป้องกันความชื้นได๎ ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน เหนียวทนทานตํอการขนสํง กระสอบชั้นนอกให๎
พิมพ์ข๎อความ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ใช๎ท า
ภาชนะบรรจุและปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพ่ือการค๎าและเกณฑ์คลาดเคลื่อนของประมาณธาตุอาหาร
รับรอง  หมึกที่ใช๎พิมพ์กระสอบต๎องชัดเจนไมํลบเลือนน้ าหนักสุทธิ กระสอบละ  50 กิโลกรัม  และเพ่ิมเติม
ข๎อความด๎วยตัวอักษรสูง  2  นิ้ววํา  “ใช๎ในราชการ อ.อ.ป. เทํานั้น”  ไว๎ในที่ท่ีเหมาะสมด๎วย  
5. ตัวอย่างปุ๋ยและตัวอย่างกระสอบปุ๋ย  

ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าตัวอยํางปุ๋ยที่เสนอขายสูตรละ 1 กิโลกรัม  บรรจุถุงพลาสติกผนึกแนํน
พร๎อมรายละเอียดสถานที่ผลิต และอ่ืนๆ และตัวอยํางกระสอบที่จะใช๎บรรจุปุ๋ย ทั้งชั้นนอกและชั้นในมามอบให๎
เป็นตัวอยําง  ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากยื่นเอกสารการเสนอราคา ใน
ระบบ e-GP ภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคาตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว๎ในประกาศ ตัวอยํางนี้จะ
ถือเป็นแบบในการตรวจรับด๎วยโดยตัวอยํางกระสอบชั้นนอกให๎พิมพ์ข๎อความด๎วยตัวอักษรสูง 2 นิ้ววํา “ใช๎ใน
ราชการ อ.อ.ป. เทํานั้น” ไว๎ในที่ที่เหมาะสมด๎วย ทั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎จะไมํรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะไมํคืนให๎ผู๎เสนอราคา 

 
/6. การเก็บตัว... 



6. การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ 
6.1  การเก็บตัวอยํางวิเคราะห์  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ของกรมวิชาการเกษตร 
6.2  การตรวจสอบคุณภาพตัวอยํางปุ๋ยเคมี คณะกรรมการตรวจรับจะเก็บตัวอยํางจ านวน 3 

ตัวอยําง หลังจากสํงมอบภายใน 15 วัน  โดยผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-
bidding)  (ผู๎ขาย) ต๎องสํงเจ๎าหน๎าที่ของผู๎ขายที่ได๎รับมอบอ านาจจากผู๎ขายมารํวมกับคณะกรรมการฯ หรือ
เจ๎าหน๎าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก็บตัวอยําง เพื่อน าไปวิเคราะห์  หากผู๎ชนะ
การประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ผู๎ขาย) หรือผู๎แทนไมํได๎ไปรํวมด าเนินการให๎
ถือวําผู๎ขายยอมรับผลของการเก็บตัวอยํางตามท่ีคณะกรรมการฯหรือเจ๎าหน๎าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยผู๎ชนะการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)   (ผู๎ขาย) 
จะต๎องแจ๎งให๎ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด๎วย   

ตัวอยํางจะถูกแบํงเป็น 3 ตัวอยําง 
ตัวอยํางที่ 1 สํงวิเคราะห์ที่กรมวิชาการเกษตร หรือหนํวยราชการอ่ืนๆ หรือบริษัท

ห๎องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด ที่สามารถวิเคราะห์ได๎ โดยเจ๎าหน๎าที่ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแตํงตั้งเป็นผู๎น าสํง 

ตัวอยํางที่ 2 เก็บไว๎ที่ผู๎ขาย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ กรณีท่ีตัวอยํางที่ 1 ไมํถูกต๎อง 
ตัวอยํางที่ 3 เก็บไว๎ที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับ ส าหรับสํงวิเคราะห์ กรณีที่ 2 

ตัวอยํางขัดแย๎งกัน การตัดสินกรณีผลวิเคราะห์จะต๎องถูกต๎องจ านวน 2 ใน 3 ตัวอยําง 
7. ระยะเวลาส่งมอบ 

ผู๎ขายต๎องสํงมอบปุ๋ยเคมีที่ประกวดราคาได๎ตามจ านวน ให๎แกํสวนป่าตามรายชื่อที่แนบท๎ายภายใน 
30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายโดยจะต๎องแจ๎งก าหนดการสํงมอบให๎องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 5 วัน เพ่ือจะได๎แจ๎งให๎คณะกรรมการตรวจรับทราบ และ
ด าเนินการตรวจสอบปุ๋ยเคมีตํอไป(ผลการวิเคราะห์ตัวอยํางปุ๋ยเคมีจะต๎องผํานเกณฑ์ตามที่ก าหนดด๎วย ในกรณี
ไมํผํานเกณฑ์ให๎น ากลับไปเปลี่ยนใหมํให๎ถูกต๎องโดยเร็ว) 
8. สถานที่ส่งมอบ 

ผู๎ขายจะต๎องสํงมอบปุ๋ยเคมีให๎กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามสถานที่
ตําง ๆ โดยมีระยะทางและจ านวนตามเอกสารแนบประกอบ 
9. การตรวจรับและการช าระเงิน 

 9.1 คณะกรรมการตรวจรับที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตํงตั้งจะ
ตรวจรับและสุํมตัวอยําง ณ จุดตรวจรับ ณ คลังเก็บ (สวนป่า) ตามรายละเอียดสถานที่ตั้งแนบ ผู๎ขายจะต๎องลง
ปุ๋ยเคมีและจัดเรียงกระสอบให๎เรียบร๎อย 
 9.2 ผู๎ขายต๎องรับผิดชอบคําใช๎จําย ดังตํอไปนี้ 

9.2.1 คําใช๎จํายในการลงปุ๋ยเคมี และจัดเรียงกระสอบ 
9.2.2 คําใช๎จํายในการวิเคราะห์หรือคําธรรมเนียมการวิเคราะห์ 
9.2.3  คําใช๎จํายในการเดินทางเก็บตัวอยํางและสํงตวัอยํางวิเคราะห์ของคณะกรรมการตรวจรับ 
9.2.4 คําจ๎างแรงงานที่เกิดขึ้นในขณะเก็บตัวอยําง 

9.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะช าระเงินคําปุ๋ยเคมีตํอเมื่อผู๎ขายได๎สํง
มอบปุ๋ยเคมีถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญาแล๎ว โดยคณะกรรมการตรวจรับมอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได๎รับมอบปุ๋ยเคมีจากผู๎ขายไว๎ถูกต๎อง ครบถ๎วนตามสัญญาแล๎ว และผลการวิเคราะห์
ตัวอยํางปุ๋ยเคมีจะต๎องผํานเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว๎ด๎วย 

 
 

/9.4 ในกรณี... 



9.4 ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ตามมาตรฐานที่ยอมรับได๎ หรือเป็น
ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น และผู๎ขายจะต๎องแก๎ไขโดยน าปุ๋ยเคมีดังกลําวกลับไปและสํงมอบ
ใหมํให๎ถูกต๎องโดยเร็ว ยกเว๎นกรณีเป็นปุ๋ยปลอม ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.
ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู๎ซื้อจะไมํรับมอบปุ๋ยเคมีนั้น โดยจะถือวําผู๎ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู๎
ซื้อมีสิทธิ์ริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ าประกันได๎ทันท ี
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ข้อก าหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ TOR และอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 

หากมีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ TOR หรือการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต๎นให๎ บริษัท/ห๎าง/ร๎าน 
หรือผู๎เสนอราคา สํงเรื่องดังกลําว โดยระบุชื่อบริษัท/ห๎าง/ร๎าน ที่อยูํ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ -นามสกุลผู๎วิจารณ์ 
พร๎อมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
รายละเอียดที่วิจารณ์/อุทธรณ์ ให๎ชัดเจนสํงถึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎     

1. ท าเป็นหนังสือสํงทางไปรษณีย์ตอบรับ ดํวนพิเศษ (EMS) ภายในระยะเวลาประกาศวันที่ 18 
เมษายน 2561 ถึงวันที่  23 เมษายน  2561 โดยสํงไปที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎  เลขที่ 9 หมูํที่ 13 ถนนกสิกรทุํงสร๎าง  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกํน  
40000 โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะถือวันที่ และเวลาประทับตราในหนังสือเป็น
ส าคัญ 

2.  ทางโทรสารหมายเลข  0-4324-3540 สํงภายในระยะเวลาประกาศวันที่ 18 เมษายน  2561 ถึง
วันที่ 23 เมษายน  2561  โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะถือวันที่และเวลาของ
เครื่องโทรสารที่ปรากฏบนหนังสือเป็นส าคัญ แล๎วจะต๎องสํงต๎นฉบับหนังสือตามทันที 

3.  ทาง E-mail :plan_e_san@hotmail.co.th ภายในระยะเวลาประกาศวันที่ 18 เมษายน 2561 
ถึงวันที ่23 เมษายน  2561  โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะถือวันที่และเวลาที่
ปรากฏบน E-mail เป็นส าคัญ 
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