
รรรรรรรรรรรรร
(Terms Of Reference:TOR)

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 26 รรรร รรร 46
รรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรร
รรร 3

รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร
…………………………………………………………………
1. รรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรร.ร.2566  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร(รรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร) รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรร/รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร. 
26 รรรร รรร 46 รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรร(Polypropolene-Copolymer) รรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร 3  รรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร 2,665,200 รรร (รรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร) รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

2. รรรรรรรรรรรร
  1. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร
  2. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรร

รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

3. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร



3.1     รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
3.2     รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
3.3     รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
3.4     รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรร

รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รร

3.5   รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรร รรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรร

3.6  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร



รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

3.7  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

3.8  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 
รรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร ร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

3.9   รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร

รรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

3.10  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร  (รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

3.11  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรร



รรรรรรรรรรรรรรรรร 1,332,600 รรร (รรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร) รรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร "รรรรรร
รรรรรรร" รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร

(1) รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร "รรรรรรรรรรรรร" 
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร

(2) รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร รรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร



รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรร "รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรร" รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรร

3.12 รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร (Electronic 

Gov-ernment Procurement : e - GP) รรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรร 4 รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

3.13 รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรร ร รร 
ร. รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร
รรรรรรรรร  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

4.รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร



       รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร 3 รรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรร 26 รรรร รรร 46 รรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร(Polypropolene-
Copolymer) รรรรรรรรร 22  รรรร  รรร  42  รรรร  รรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร (Polypropolene-Copolymer) 
รรรรรร

4.1. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรร (Polypropolene Co-polymer) รรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
4.2. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร  รรรรรรรรร

250+/-1.0 รร. รรร 250+/-1.00 รร. รรร
12.7+/-0.2 รร.รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 250 รรรร / 
รรรร +/-2%

4.3. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรร 10x40 รร. รรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

  4.4. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 
50 Ton (รรร)
  4.5. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 
580 รรรรรรรร



  4.6. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร 450 รรรรรรรร

         4.7. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
100 รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร 

24  รรรรรรร
  4.8. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

50 รรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรร 95% รรรร
รรรรรรรรรรรรรรร 48  รรรรรรร

  4.9. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
UV รรรรรรรรรรร 750 รรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร 

200 รรรรรรร
4.10. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร, รรร, รรรรรรรรรร 
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 10

4.11. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร ISO 9001

4.12. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

  4.13. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร
รรรรรรรร 200 รรรรรรรร
  4.14. รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรร 0.08 รรรร 
รรรรรรรรรรรรรรรร (รรรรรรรรรรร 



รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร)
          4.15. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรร 2 รร รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
                5. รรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 60 รรร รรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรร
                6. รรรรรรรรรรรรรรรรร/รรรรรร
   รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 60 รรร (รรรรรรรร) รรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 4 รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
 1 รรร รรรรรร

              รรรรรร 1 (รรรรรรรรรร) รรรรรรรรรรรรร 100
(รรรรรรรรรร) รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร 3 รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรร 26 รรรร รรร 46 รรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร(Polypropolene-Copolymer) รรรร
รรรรร 22  รรรร  รรร  42  รรรร   รรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร 
60 รรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

      7. รรรรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรร 2,665,200 รรร (รรรรรรรรรรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร)    รรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรร  รรรรรร  รรรรรรรรรรร  รรรรรรรรรรรรร  รรร
รรรรร  รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 7 รรรรรรรรรรร  
รรรรรรรร. รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร



รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 

     8. รรรรรรรรรรรรรรรร/รรรรรรรรรรรรร

         รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรร 3 รรรร
รรรรรรรร รรรรรรรรร 26 รรรร รรร 46 รรรร รรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร(Polypropolene-
Copolymer) รรรรรรรรร 22  รรรร  รรร  42  รรรร  รรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรร รรรรรรร 3  รรรรร
รรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร

9. รรรรรรรรรรรรรรรรรรร
    รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรร

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรรร

1. รรรรรรรร 045-960592 
2. รรรรรรรร https:  //  www.nongbuadong.go.th   รรรร  

www.gprocurement.go.th
3. รรรรรร  6332204@dla.go.th

http://www.gprocurement.go.th/
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