เผยแพร ครั้งที่ ๒ ขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)

ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๑.

ความเปนมา
ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดสรรเงินงบประมาณ ป ๒๕๖๐ ใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เพื่อจัดซื้อ
ปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๕,๑๕๐ ตัน เพื่อนําไปแจกจายแกเกษตรกรใชในการปรับปรุง
บํารุงดิน ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
เนื่องจาก สภาพพื้นที่ที่ทําการเกษตรมีปญหาเปนดินเปรี้ยวจัด และเปนดินกรด พืชที่ปลูกในพื้นที่
ดังกลาวไมสามารถเจริญเติบโตได เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเปนตองใชปูนเพื่อ
การเกษตร (ปูนโดโลไมท) ปรับปรุงดินกอน เพื่อลดสภาพความเปนกรดในดิน ชวยใหพืชที่ปลูกเจริญเติบโต
สามารถเพิ่มผลผลิตได โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดซื้อ
ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เพื่อสงมอบใหสถานีพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นําไปสงเสริมใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง โดยการหวานและไถกลบ
ปูนไดโลไมท ดังนั้น สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จึงไดดําเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร
(ปูนโดไมท) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เพื่อใชในการจัดซื้อ
๒.

วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืชพัฒนาและฟนฟูทรัพยากร
ที่ดินในเชิงคุณภาพ
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน ไดแก
เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนาการ
ผลิตตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ
๒.๓ เพื่อสงเสริมการผลิตสินคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน
๒.๔ เพื่ออนุรักษดินและน้ําฟนฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรม ใหมีความอุดมสมบูรณ และ
เหมาะสมกับการใชประโยชน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในพื้นที่ผลิตพืชเพื่อการแขงขัน และในพื้นที่ทํา
การเกษตรเพียงพอใหเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนื้
และชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
๒.๕ พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ํา การแกปญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่งาย
ตอการปฏิบัติ ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอยางมีคุณภาพ และมาตรฐานใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวม และ
รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอยางตอเนื่อง ไปสูกลุมเปาหมายเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา
คณะกรรมการราง TOR ๑ นางอุษา จักราช
๒ นางสาวศิวพร ศีลเตโช
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๓.

คุณสมบัติผูเสนอราคา
๓.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๓.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕
๓.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๓.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่ กวพ. กําหนด
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓.๘ คูสัญญาตองรับจายและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาสามารถรับจายเปนเงินสดได
๓.๙ ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารที่เกี่ยวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้
๔.

๓.๙.๑) กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท
- ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น และประทานบัตรยังไมหมดอายุ
- ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเองที่ยัง
ไมหมดอายุ
๓.๙.๒) กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท
- ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง
และยังไมหมดอายุ
- ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ
สํ า เนาข อ ตกลง กั บ เจ า ของประทานบั ต รโดโลไมท ที่ยั ง ไมห มดอายุ ซึ่ ง มี อ ายุ ค รอบคลุ ม ถึ ง วั น ส ง มอบงาน หรื อ
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง
คณะกรรมการราง TOR ๑ นางอุษา จักราช
๒ นางสาวศิวพร ศีลเตโช
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๓.๙.๓) กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท
- ต อ งมี ห นั ง สื อ แตง ตั้ ง ตั ว แทนจํ า หนา ยจากผู ผ ลิ ต (ฉบั บ จริง พร อ มสํ า เนา) และหนั ง สื อ รั บ รอง
แหลงที่มาของแร ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอื่นทั้ง ๒ กรณี (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอม
เอกสารขอ ๓.๙.๑ และ ๓.๙.๒
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาต
ต อ อายุ พร อ มแนบสํ า เนาหลั ก ฐานขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตแต ง แร และ/หรื อ ประทานบัต รมาด ว ยและแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง
๓.๑๐) ผูเสนอราคา จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา ซึ่งกรมทะเบียนการคากระทรวง
พาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน ๑ ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
๓.๑๑) ผู เ สนอราคาต อ งมี ค ลั ง เก็ บ ปู น เพื่ อ การเกษตร และต อ งตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น
กั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน หรื อ ใบอนุ ญ าตแต ง แร และต อ งมี ปู น เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท )
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้
๓.๑๒) ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขายจํานวน ๒ กิโ ลกรั ม
พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO, ความชื้น และขนาดความละเอียด โดยสถาบันที่เปนที่ยอมรับ
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน ๖ เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร) มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวัน
เสนอราคาภายใน ๕ วันทําการ
๓.๑๓) ผูเสนอราคาตองแนบหลักฐานแผนที่ตั้งคลังเก็บปูนพรอมรูปถายคลังเก็บปูน และ ตองยินยอม
และอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการประกวดราคาฯ เขาตรวจสอบปริมาณปูนเพื่อการเกษตรพรอมบันทึกภาพ
หากผูเสนอราคาไมสามารถนําตรวจปริมาณปูนได ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจนําตรวจแทน พรอม
มอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจใหคณะกรรมการประกวดราคาฯ ที่ตรวจสอบปริมาณในวันที่ทําการตรวจ หากไม
สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปูนได ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นไมผานการพิจารณาในการซื้อครั้งนี้
๓.๑๔) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๔.๑ คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพือ่ การเกษตร (โดโลไมท)
๔.๑.๑ ตองมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้
๑) มีคาทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐
๒) มีคา ทาง MgO (Magnesium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ ๑๕
๓) มีคา CaO (Calcium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ ๒๕
คณะกรรมการราง TOR ๑ นางอุษา จักราช
๒ นางสาวศิวพร ศีลเตโช
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๔.๑.๒ ขนาดความละเอียด
มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๔.๑.๓ ความชื้นไมเกินรอยละ ๕
๔.๒ ลักษณะการบรรจุ
บรรจุกระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได ชั้นนอกเปนกระสอบ
พลาสติกสาน แข็งแรง คงทนตอการขนสง และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้
กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
โดโลไมท

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE)
ไมต่ํากวา ๙๐%
บรรจุ ๒๕ กิโลกรัม
ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(หามจําหนาย)

๕. การสงมอบและการเบิกจาย กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน ๒,๖๕๐ ตัน
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ ดังนี้
- สถานพัฒนาที่ดินขอนแกน
จํานวน ๘๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
จํานวน ๕๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
จํานวน ๘๕๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
จํานวน ๕๐๐ ตัน
งวดที่ ๒ (งวดสุดทาย) เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน ๒,๕๐๐ ตัน
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ ดังนี้
- สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
จํานวน ๘๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ
จํานวน ๗๐๐ ตัน
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
จํานวน ๕๐๐ ตัน
- สถานพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู จํานวน ๕๐๐ ตัน
คณะกรรมการราง TOR ๑ นางอุษา จักราช
๒ นางสาวศิวพร ศีลเตโช
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ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
สถานที่จัดสงวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน ๕,๑๕๐ ตัน ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี้
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จํานวน ๘๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน อ.เมือง จํานวน ๘๐๐ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
จํานวน ๒๔๕ ตัน
จุดที่ ๒ ศูนยขาวชุมชน ม.๑๘ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๓ ศูนยเรียนรูฯ ต.นาดี อ.เมือง
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๔ นายสํารอง ตระการ ม. ๗ ต.คอนสาย อ.กูแกว
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๕ ศูนยเรียนรู ม. ๔ ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๖ ศูนยเรียนรูฯ ม.๑ ต.บานโคก อ.เพ็ญ
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๗ บานโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๘ บานภูดิน ม.๕ ต.บานผือ
จํานวน ๗๕ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย จํานวน ๘๕๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคํา อ.เมือง
จํานวน ๒๘๕ ตัน
จุดที่ ๒ นางวันวิสา วงษาบุตร ม.๕ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม
จํานวน ๑๗๐ ตัน
จุดที่ ๓ นายสมจิตร ออนสา ม.๓ ต.ผาตั้ง อ.สังคม
จํานวน
๕๐ ตัน
จุดที่ ๔ นายกสิพงษ ประจิมทิศ ม.๘ ต.โพนแพง อ.รัตนวาป
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๕ นายวิรัตน ศรีมุงคุณ ม.๑ ต.พระบาทนาสิงห อ.รัตนวาป
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๖ นางอมร ไชยลือชา ม.๑๕ ต.วังหลวง อ.เฝาไร
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๗ นายบุญพา มะโนมัย ม.๘ ต.อุดมพร อ.เฝาไร
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๘ นายเวียงชัย เอกอักษร ม.๔ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จํานวน
๙๐ ตัน
จุดที่ ๙ นายสุกัน นพเกา ม.๑๕ ต.ชุมชาง อ.โพนพิสัย
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๑๐ นายวัฒนา อินทิแสง ม.๙ ต.โพนสวาง อ.เมือง
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๑๑ น.ส.เวียง พันนารัตน ม.๗ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง
จํานวน
๓๐ ตัน
จุดที่ ๑๒ นายไสว กุณาการ ม.๘ ต.บานฝาง อ.สระใคร
จํานวน
๔๕ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จํานวน ๘๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม อ.เมือง
จํานวน ๘๐๐ ตัน
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ จํานวน ๗๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ ม.๗ ต.อุมเมา อ.ยางตลาด
จํานวน ๖๐๐ ตัน
จุดที่ ๒ นายบัวลัย เพียรสดับ บานสรางแกว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ
จํานวน ๓๐ ตัน
จุดที่ ๓ นางบุญเรือง วาสสีดา ม.๑ บานนาบอน ต.นาบอน อ.คํามวง
จํานวน ๔๐ ตัน
จุดที่ ๔ นายธวัชชัย ยัติสาร ม.๑๑ บานดงแหลม ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ จํานวน ๓๐ ตัน
คณะกรรมการราง TOR ๑ นางอุษา จักราช
๒ นางสาวศิวพร ศีลเตโช
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สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ บานจันทรเพ็ญ ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย
จํานวน
จุดที่ ๒ บานงิ้ว ม.๔ ต.พันนา อ.สวางแดนดิน
จํานวน
จุดที่ ๓ อบต.ศรีวิชัย ต.ศรีวชิ ัย อ.วานรนิวาส
จํานวน
จุดที่ ๔ บานปุงวัฒนา ม.๑๐ ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแกว จํานวน
จุดที่ ๕ บานดงขุมขาว ม.๓ ต.พังขวาง อ.เมือง
จํานวน
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู
จํานวน
จุดที่ ๒ สหกรณกุดดู ต.กุดดู อ.โนนสัง
จํานวน
จุดที่ ๓ บานชมพูทอง ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง
จํานวน
จุดที่ ๔ ต.นาแก อ.นาวัง
จํานวน
จุดที่ ๕ บานฝานแดง ม.๗ ต.กุดแห อ.นากลาง
จํานวน
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ จํานวน ๕๐๐ ตัน จัดสงดังนี้
จุดที่ ๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ อ.เมือง จํานวน
จุดที่ ๒ บานหวยคอม ม.๒ ต.เซกา อ.เซกา
จํานวน
จุดที่ ๓ บานบัวโคก ม.๖ ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงโหลง จํานวน
จุดที่ ๔ บานใหมศรีชมชื่น ม.๗ ต.ฝาแฝก อ.พรเจริญ
จํานวน

๑๐๐ ตัน
๑๐๐ ตัน
๑๐๐ ตัน
๑๕๐ ตัน
๕๐ ตัน
๑๘๐ ตัน
๘๐ ตัน
๘๐ ตัน
๘๐ ตัน
๘๐ ตัน
๓๒๐
๖๐
๖๐
๖๐

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

๖. วงเงินในการจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)

เงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๘,๗๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหา
พั น บาทถว น) เงื่ อนไขการชํ า ระเงิน สํ า นัก งานพั ฒนาที่ดิ นเขต ๕ จะชํ า ระเงิ น ตามจํ า นวนในสัญ ญาซื้อ ขาย
เมื่อผูขายสงมอบวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ครบถวนถูกตองตามที่กําหนด ที่สถานีพัฒนาที่ดินไดทําการ
ตรวจรับ และจะตองผานการตรวจวิเคราะหทางเคมีตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยจะเบิกจายเงิน
เขาบัญชีผูขายตามระบบ GFMIS ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด

คณะกรรมการราง TOR ๑.

๒.

ลงนาม อุษา จักราช
(นางอุษา จักราช)

ประธานกรรมการ

ลงนาม ศิวพร ศีลเตโช
(นางสาวศิวพร ศีลเตโช)

กรรมการ

๓. ลงนาม รัมภาวดี ไชยสงค
(นางรัมภาวดี ไชยสงค)

กรรมการ

