
( สาํเนา )
ประกาศกรมพัฒนาที�ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื 'อจัดหาปูนเพื�อการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กจิกรรม จาํนวน ๔,๓๓๕ ตัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื $อ
จดัหาปนูเพื�อการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตนั ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานซื $อในการประกวดราคาครั $งนี $ เป็นเงินทั $งสิ $น ๗,๓๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสาม
แสนหกหมื�นเก้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี $ 

จดัหาปนูเพื�อการเกษตร โดโลไมท์ 
รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตนั 
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑ งาน

ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี $
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว 

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ $งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ $งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ทิ $งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั $นด้วย

๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื $อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดทุี�ประกวดราคาซื $อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ โดย 
สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั $งนี $

๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิOหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ $นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ
เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิOความคุ้มกนัเช่นวา่นั $น

๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง
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๑๑.ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด

๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่าย
เงินแตล่ะครั $งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
               14. ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดงันี $
                              14.1.1 กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์
                                      -  ต้องมีประทานบตัรของตนเองเทา่นั $นและประทานบตัรยงัไม่หมดอายซุึ�งมีอายคุรอบ
คลมุถึงวนัสง่มอบงาน
                                     - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของ
ตนเองที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน
                            14.1.2 กรณีเป็นเจ้าของใบแตง่แร่โดโลไมท์หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
                                  - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน โดโลไมท์
ของตนเองที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน
                                - ต้องมีหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของโดโลไมท์ที�ได้รับประทานบตัรได้แก่ สําเนาสญัญาซื $อ
ขาย หรือสําเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมสําเนาประทานบตัรโดโลไมท์ ที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายุ
ครอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ พร้อมผู้ มี
อํานาจรับรอง
                            14.1.3 กรณีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดโลไมท์
                               -  ต้องมีหนงัสือรับรองแตง่ตั $งเป็นตวัแทนจําหนา่ยวสัดปุนูเพื�อการเกษตรและต้องแนบหลกั
ฐานต้นฉบบัให้ตรวจสอบ และหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของแร่ซึ�งต้องไม่ซํ $าซ้อนกบัผู้ เสนอราคารายอื�นทั $ง  2  กรณี 
พร้อมเอกสารข้อ14.1.1หรือ ข้อ 14.1.2

กรณีใบอนุญาตแต่งแร่และประทานบัตรใกล้หมดอายุให้ดาํเนินการขออนุญาตต่ออายุ
พร้อมแนบหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และประทานบตัรมาด้วย
                 15. ผู้ เสนอราคา ต้องนําตวัอยา่งปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) ที�เสนอขาย จํานวน 2  กิโลกรัม พร้อม
ตวัอย่างกระสอบ พร้อมทั $งผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, Mgo,Cao, ความชื $นและขนาดความละเอียดโดยสถาบนั
ที�เป็นที�ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไมเ่กิน 6  เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสาร
ประกวดราคาในวนัและเวลาที�กําหนด
                16. ผู้ เสนอราคา จะต้องนําตวัอยา่งกระสอบสําหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�นพร้อม
เอกสารประกวดราคาในวนัและเวลาที�กําหนด จํานวน  1  ชดุ
                17. เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 3,700,000 บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 11 สรุาษฎร์ธานี เชื�อถือ
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สําเนาถกูต้อง

อมัพิกา พวงแก้ว
(นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว)

นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ
ประกาศขึ $นเวบ็วนัที� ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� E ๔/๒๕๖๒

ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื $อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั $งแตว่นัที� ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ถงึวนัที� ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้
ภายหลงัจากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ 
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที� ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ถวิล มั�งนุ้ย

(นายถวิล มั�งนุ้ย)

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

ปฏิบตัิราชการแทน อธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั $งแต่วนัที� ซื $อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 
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( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที%  E ๔/๒๕๖๒
การซื �อจัดหาปูนเพื%อการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กิจกรรม จาํนวน ๔,๓๓๕ ตัน
ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที%ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที% ๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี #เรียกวา่ "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี # 

จดัหาปนูเพื�อการเกษตร โดโลไมท์ 
รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตนั 
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑ งาน

พสัดทีุ�จะซื #อนี #ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที�จะใช้งานได้ทนัที
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั
นี # โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัต่อไปนี #

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาซื #อขายทั�วไป
๑.๔ แบบหนงัสือคํ #าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

๑.๗ TOR โดโลไมท์
๑.๘ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.สฎ.
๑.๙ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.รน.
๑.๑๐ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.พง.
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๑.๑๑ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.นศ.
๑.๑๒ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.ชพ
๑.๑๓ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.กบ.
๑.๑๔ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.ภก
๑.๑๕ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.ชพ.กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร
๑.๑๖ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.นศ..กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร
๑.๑๗ สถานที�สง่มอบ โดโลไมท์ จ.กบ..กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร
๑.๑๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื%นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชุื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ #งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ #งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิติบคุคลที�ผู้ ทิ #งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั #นด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื #อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั #งนี #

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิMหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ #นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิMและความคุ้มกนัเช่นวา่นั #น

๒.๑๐ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๒ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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๒.๑๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้น
แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั #งซึ�งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด
                        2.14 ไม่เป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักําหนด
                         2.15 ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบติั ดงันี #
                               (1) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"
สว่นคณุสมบติัด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค่ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                              (2) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�เข้า
ร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที�
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับ
ผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั #นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้
เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้

ทั #งนี # "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2.16 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแตล่ะกรณี ดงันี #
                              2.16.1 กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์
                                      -  ต้องมีประทานบตัรของตนเองเท่านั #นและประทานบตัรยงัไมห่มดอายซุึ�งมีอายคุรอบ
คลมุถงึวนัสง่มอบงาน
                                     - ต้องมีใบอนญุาตแต่งแร่โดโลไมท์หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของ
ตนเองที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน
                            2.16.2 กรณีเป็นเจ้าของใบแตง่แร่โดโลไมท์หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
                                  - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน โดโลไมท์
ของตนเองที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน
                                - ต้องมีหนงัสอืรับรองแหลง่ที�มาของโดโลไมท์ที�ได้รับประทานบตัรได้แก่ สําเนาสญัญาซื #อ
ขาย หรือสําเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมสําเนาประทานบตัรโดโลไมท์ ที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายุ
ครอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ พร้อมผู้ มี
อํานาจรับรอง
                          2.16.3 กรณีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดโลไมท์
                               -  ต้องมีหนงัสอืรับรองแต่งตั #งเป็นตวัแทนจําหน่ายวสัดปุนูเพื�อการเกษตรและต้องแนบหลกั
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ฐานต้นฉบบัให้ตรวจสอบ และหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของแร่ซึ�งต้องไม่ซํ #าซ้อนกบัผู้ เสนอราคารายอื�นทั #ง  2  กรณี 
พร้อมเอกสารข้อ 2.16.1 หรือ ข้อ 2.16.2

กรณีใบอนุญาตแต่งแร่และประทานบัตรใกล้หมดอายุให้ดาํเนินการขออนุญาตต่ออายุ
พร้อมแนบหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และประทานบัตรมาด้วย
               2.17  ผู้ เสนอราคา ต้องนําตวัอยา่งปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) ที�เสนอขาย จํานวน 2  กิโลกรัม พร้อม
ตวัอยา่งกระสอบ พร้อมทั #งผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, Mgo,Cao, ความชื #นและขนาดความละเอียดโดยสถาบนั
ที�เป็นที�ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน 6  เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสาร
ประกวดราคาในวนัและเวลาที�กําหนด
                2.18 ผู้ เสนอราคา จะต้องนําตวัอยา่งกระสอบสําหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�นพร้อม
เอกสารประกวดราคาในวนัและเวลาที�กําหนด จํานวน  1  ชดุ
                2.19 เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 3,700,000 บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 11 สรุาษฎร์ธานี เชื�อถือ

๓.    หลักฐานการยื%นข้อเสนอ
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั #น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั #งรับรอง
สาํเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม
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                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั #งนี #
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั #น
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี # โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั #งสิ #น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั #งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั #งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทั #งนี # ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั #งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั #งสิ #นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และค่า
ใช้จา่ยอื�นๆ ทั #งปวงไว้แล้ว จนกระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ พื #นที�ในเขตรับผิดชอบ ของสาํนกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ 
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สรุาษฎร์ธานี ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช , พงังา , ระนอง , ชมุพร , กระบี  และภเูก็ต ตามที 
กําหนดไว้

ราคาที เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า ๓๐ วนั ตั -งแตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยื นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซื -อขาย หรือวนัที ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กรม ให้สง่มอบพสัดุ

๔.๔ ผู้ ยื นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ โดโลไม
ท์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื -อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงั
กลา่วนี - กรมจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สําหรับแคตตาลอ็กที แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ ยื นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วนั

๔.๕ ผู้ ยื นข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุ เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้อมตวัอย่าง
กระสอบ โดยลงลายมือผู้ ยื นข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที จดั
สง่หรือนํามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที  ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณา ในวนัที  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สํานกังานพฒันาที ดินเขต 
๑๑ สรุาษฎร์ธานี

ทั -งนี - กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ -นแก่ตวัอย่างดงักลา่ว ตวัอย่างที เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ ยื นข้อเสนอา

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั -งหมดเสียก่อนที จะตกลงยื นข้อเสนอตามเงื อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื -ออิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ ยื นข้อเสนอจะต้องยื นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื -อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซื -อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื อพ้นกําหนดเวลายื นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผู้ ยื นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจดัซื -อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

2/11/2561file:///D:/4%20งาน%2062/10.%20โดโลไมท%์2062/5.%20ประกาศเชิญชวน%2062/doc_0700800...



๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ยื นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ยื นข้อเสนอที มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื นข้อเสนอรายอื น ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื นข้อเสนอที มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื นข้อเสนอราย
อื น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื อผู้ ยื นข้อเสนอที มีผลประโยชน์ร่วมกนันั -นออกจากการเป็นผู้ ยื นข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื อผู้ ยื นข้อเสนอรายนั -นออกจากการเป็นผู้ ยื นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้
ทิ -งงาน เว้นแต ่กรม จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ยื นข้อเสนอรายนั -นมิใช่เป็นผู้ ริเริ มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ ยื นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี -
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื อนไขที ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที เสนอจะต้องเป็นราคาที รวมภาษีมลูคา่เพิ ม และภาษีอื นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทั -งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยื นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที 
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยื นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที เสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ยื นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ ยื นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื -อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ งอย่างใดดงัตอ่ไปนี - จํานวน ๓๖๘,๔๗๕.๐๐ บาท (สาม
แสนหกหมื นแปดพนัสี ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที ธนาคารเซน็สั งจ่าย ให้แก่ สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ ซึ งเป็น
เช็คหรือดราฟท์ลงวนัที ที ใช้เช็คหรือดราฟท์นั -นชําระตอ่เจ้าหน้าที ในวนัที ยื นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั -นไมเ่กิน ๓ วนัทํา
การ

๕.๒ หนงัสือคํ -าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนงัสือคํ -าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ -าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชื อบริษัทเงินทนุที ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ -า
ประกนัของธนาคารที คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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กรณีที ผู้ ยื นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที ธนาคารสั งจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํ -า
ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้กรมตรวจสอบความถกูต้องในวนัที ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวา่ง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที ผู้ ยื นข้อเสนอที ยื นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ -าประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบชืุ อผู้ ยื นข้อเสนอในหนงัสือคํ -าประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี -
                          (๑) กรณีที กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่ให้ระบชืุ อกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น
ผู้ ยื นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ อผู้ เข้าร่วมค้ารายที สญัญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื นข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยื นข้อเสนอ

ทั -งนี - "กิจการร่วมค้าที จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี - กรมจะคืนให้ผู้ ยื นข้อเสนอหรือผู้ คํ -าประกนัภายใน ๑๕ วนั 
นบัถดัจากวนัที กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยื นข้อ
เสนอรายที คดัเลือกไว้ซึ งเสนอราคาตํ าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมื อได้ทําสญัญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ ยื นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี -ย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ#ในการพจิารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั -งนี - กรมจะพิจารณา
ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื นข้อเสนอ
กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา

รวม
๖.๓ หากผู้ ยื นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื นหลกัฐานการยื นข้อ

เสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื นข้อเสนอรายนั -น เว้นแต ่ผู้ ยื นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตา่งไปจากเงื อนไขที กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที มิใชส่าระสาํคญั
และความแตกตา่งนั -นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ ยื นข้อเสนอรายอื น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ ยื นข้อเสนอรายนั -น

๖.๔ กรมสงวนสทิธิcไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื นข้อเสนอโดยไมม่ีการผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อ
ไปนี -
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                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื อผู้ ยื นข้อเสนอรายนั -นในบญัชีรายชื อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื -อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื อผู้ซื -อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซื -อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
                                   (๒)    ไม่กรอกชื อผู้ ยื นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื -อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื นข้อเสนอรายอื น

๖.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสทิธิให้ผู้ ยื นข้อเสนอชี -แจงข้อเท็จจริงเพิ มเติมได้ กรม มีสทิธิ
ที จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ งสิทธิที จะไมรั่บราคาตํ าสดุ หรือราคาหนึ งราคาใด หรือราคาที เสนอทั -งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื -อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัซื -อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั -งนี - เพื อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั -งกรม จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ -งงาน ไม่วา่จะ
เป็นผู้ ยื นข้อเสนอที ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ เชื อถือได้วา่การยื นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต 
เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที ผู้ ยื นข้อเสนอรายที เสนอราคาตํ าสดุ เสนอราคาตํ าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กรม จะให้ผู้ ยื นข้อเสนอนั -นชี -แจงและแสดงหลกัฐานที ทําให้เชื อได้ว่า ผู้ ยื นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี -แจงไมเ่ป็นที รับฟังได้ กรม มีสิทธิที จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ
ราคาของผู้ ยื นข้อเสนอรายนั -น ทั -งนี - ผู้ ยื นข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสญัญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที เข้าลกัษณะผู้ ยื นข้อเสนอที ชนะการประกวดราคาหรือที ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื นข้อเสนอรายอื น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื นข้อ
เสนอรายอื น หรือเจ้าหน้าที ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื นใดในการเสนอราคา

๗.     การทาํสัญญาซื *อขาย

๗.๑ ในกรณีที ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ งของได้ครบถ้วนภาย
ใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัที ทําข้อตกลงซื -อกรมจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการทําสญัญาตามแบบ
สญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัทําการ หรือกรมเหน็วา่ไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื -อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักรมภาย
ใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาค่า
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สิ งของที ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ งอยา่งใดดงัตอ่
ไปนี -
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที ธนาคารเซ็นสั งจา่ย ให้แก่ สํานักงานพัฒนาที�ดินเขต ๑๑ ซึ งเป็นเช็ค
หรือดราฟท์ลงวนัที ที ใช้เช็คหรือดราฟท์นั -นชําระตอ่เจ้าหน้าที ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั -นไม่เกิน ๓ วนัทําการ
                          (๓)     หนงัสือคํ -าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ -าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที กรมบญัชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนงัสือคํ -าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ -าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชื อบริษัทเงินทนุที ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ -า
ประกนัของธนาคารที คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

หลกัประกนันี -จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี -ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื -อขายแล้ว

หลกัประกนันี -จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี -ย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุ ซื -อซึ งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว
๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

กรม จะจ่ายคา่สิ งของซึ งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ ม ตลอดจนภาษีอากรอื นๆ และคา่ใช้จา่ยทั -งปวง
แล้วให้แก่ผู้ ยื นข้อเสนอที ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื อผู้ขายได้สง่มอบสิ งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื -อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ งของไว้เรียบร้อยแล้ว โดยต้องสง่มอบปนูเพื อการเกษตร (โดโล
ไมท์) จํานวน 4,335 ตนั ตามสถานที ที สํานกังานพฒันาที ดินเขต 11 กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นบัถดั
จากวนัลงนามในสญัญาซื -อขาย ดงันี -

กิจกรรมปรับปรุงคณุภาพดนิ วสัดปุนูเพื อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 3,800  ตนั
งวดที  1 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน  500  ตนั
งวดที  2 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดัพงังา จํานวน 500  ตนั
งวดที  3 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดัระนอง จํานวน  500  ตนั
งวดที  4 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวน 650  ตนั
งวดที  5 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดัชมุพร จํานวน 600  ตนั
งวดที  6 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดักระบี จํานวน  800  ตนั
งวดที  7 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดัภเูก็ต จํานวน 250  ตนั

กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร วสัดปุนูเพื อการเกษตร (โดโลไมท์)  จํานวน 535  ตนั
งวดที  8 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวน 195  ตนั
งวดที  9 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดัชมุพร จํานวน 170  ตนั
งวดที  10 สง่มอบ โดโลไมท์ พื -นที  จงัหวดักระบี จํานวน  170  ตนั
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โดยจะสง่มอบงวดหนึ�งงวดใดก่อนก็ได้ แตจ่ะต้องแจ้งให้ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต 11  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ก่อนสง่มอบของอยา่งน้อย 3 วนัทําการ

๙.    อัตราค่าปรับ

คา่ปรับตามแบบสญัญาซื /อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี / หรือข้อตกลงซื /อ
ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ�งของที�ยงัไม่ได้รับมอบตอ่วนั

๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําสญัญาซื /อขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซื /อเป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื /อขายที�เกิดขึ /นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๓ เดือน นบัถดัจากวนัที� กรม ได้รับมอบสิ�งของ โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ ในการยื$นข้อเสนอและอื$นๆ

๑๑.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื /อครั /งนี / ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๒

การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกรมได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นั /น

การจดัซื /อครั /งนี / จะมีการลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือได้ตอ่เมื�อพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบงัคบัใช้ และได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานกังบประมาณแล้ว สําหรับกรณีที�ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื�อการ
จดัหาในครั /งดงักลา่ว สว่นราชการสามารถยกเลกิการจดัหาได้

๑๑.๒ เมื�อกรมได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื /อสิ�งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั /นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิช
ยนาวี ดงันี /
                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื /อขายดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตั /งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื /อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื /อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั /นโดยเรืออื�น
ที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั /นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น
                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่
เสริมการพาณิชยนาวี
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๑๑.๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกรมได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงซื /อเป็นหนงัสือภายใน
เวลาที�กําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ /าประกนั
การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั /งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ /ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื /อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิIที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซื /อ
เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเหน็ของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

๑๑.๕ ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี / มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมม่ีสทิธิ
เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเติม 

๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลกิการจดัซื /อในกรณีตอ่ไปนี /ได้ โดยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้ 
                                   (๑)    กรมไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัซื /อหรือที�ได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอที�จะ
ทําการจดัซื /อครั /งนี /ตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื /อหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัซื /อครั /งนี /ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง ซึ�งออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื /อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการซื /อ ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัิตามหลกั
เกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ

ทั /งนี / หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอ
หรือทําสญัญากบักรม ไว้ชั�วคราว

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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        คุณลักษณะเฉพาะ  วัสดปูุนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท)์   จาํนวน  4,335 ตัน หน้า 1/1

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  โดโลไมท์ 
 

     1.  คุณลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับปูนเพือ่การเกษตรโดโลไมท์ 
             1.1  ต้องมีคุณภาพทางเคมี 

 - มีค่า  CCE (Calcium Carbonate Equivalent ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  90 
 - มีค่า  MgO ( Magnecium Oxide ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 
 - มีค่า   CaO (Calcium Oxide ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 

             1.2  ขนาดความละเอียด 
 - มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตะแกรงขนาด 80 เมซไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

             1.3  ความช้ืน  
                            - ความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 

 
 

    2 . ลักษณะการบรรจุ 
              บรรจุกระสอบละ  25  กิโลกรัม  บรรจุถุง  2  ชั้น  

   - ชั้นในเป็นพลาสติกป้องกันความชื้นได้ 
   - ชั้นนอก  เป็นกระสอบพลาสติกสานแข็งแรง  และคงทนต่อการขนส่ง 
        และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี้ 

 
ตัวอย่างการพิมพ์ถุง 

 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

โดโลไมท์ 
 
 
 
 

ค่า Calcium  Carbonate Equivalent (CCE) 

 ไม่ต่ํากว่า  90% 
บรรจุ     25    กิโลกรัม 

ใช้ในราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
(ห้ามจําหน่าย) 
ตัวอักษรสีแดง 
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ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซ้ือวัสดปูุนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์ )  จํานวน  4,335 ตัน พร้อมขนส่ง 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  สุราษฎร์ธาน ี

............................. 
       1. ความเป็นมา 

       ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดนิ  ได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2561 ให้สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  
เป็นค่าจัดหาวัสดปุูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน 4,335 ตัน กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน 
วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  จํานวน 3,800 ตัน และกิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร วัสดุปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 535 ตัน เพ่ือนําไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน ให้มีสภาพ
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

      เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรมีปัญหาเป็นดินเปรี้ยวจัด และเป็นดินกรด พืชท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีดังกล่าวไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเป็นต้อง
ใช้ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ปรับปรุงดินก่อน  เพ่ือลดสภาพความเป็นกรดในดินช่วยให้พืชท่ีปลูก
เจริญเติบโต สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 เป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) เพ่ือส่งมอบให้สถานีพัฒนาท่ีดินในเขตรับผิดชอบ นําไปส่งเสริมให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  ซึ่งเกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง  โดยการ
หว่านและไถกลบปูนโดโลไมท์  ดังนั้น  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  จึงได้ดําเนินการกําหนดขอบเขตการ
จัดซือ้ปูนเพ่ือการเกษตร โดโลไมท์  ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเพ่ือใช้ในการจัดซื้อ 

       2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ีดินในเชิงบูรณาการ ให้สามารถเพ่ิมผลผลิตพืชพัฒนาและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรท่ีดนิในเชิงคุณภาพ 
   2.2 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีดินให้เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน ได้แก่ 

เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมท้ังการพัฒนาการ ผลิต
ตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ 

   2.3 เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสนับสนุนการปรับปรุง
บํารุงดิน 

   2.4 เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ํา ฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีดินท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ท้ังในพ้ืนท่ีผลิตพืชเพ่ือการแข่งขัน และใน
พ้ืนท่ีทําการเกษตรเพียงพอให้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคัญของประเทศ รวมท้ังฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการ
พักชําระหนี้ และช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาต ิ

     2.5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา การแก้ปัญหาทรัพยากรท่ีดินและการปรับปรุงบํารุงดินท่ีง่าย 
ต่อการปฏิบัติในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม 
และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรท่ีดินอย่างต่อเนื่องไปสู่กลุ่มเป้าหมายและเกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

        3. ผู้มีสิทธเิสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

/3.4 ไม่เป็นบุคคล... 
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 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานขอรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอให้แก่  สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 11 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 

  3.11 เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
      (1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า"  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค่ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได ้

      (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี
ท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได ้

ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

 3.12  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ท่ีเก่ียวข้องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี  ดังนี ้
  3.12.1 กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ 
       - ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่านั้น และประทานบัตรยังไม่หมดอาย ุ  
       - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรอืใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของ

ตนเองท่ียังไม่หมดอาย ุ 
 3.12.2 กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์ 
      - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์     

ของตนเองท่ียังไม่หมดอาย ุ
- ต้องมีหนงัสือรับรองแหล่งท่ีมาของโดโลไมท์ท่ีได้รับประทานบัตร ได้แก่  สําเนาสัญญา

ซื้อขาย หรือสําเนาข้อตกลง กับเจ้าของประทานบัตร พร้อมสําเนาประทานบัตรโดโลไมท์ท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งมี
อายคุรอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ 
พร้อมผู้มีอํานาจรับรอง 

/3.12.3 กรณีเป็นตัวแทน... 
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 3.12.3 กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์ 
           - ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) และ

ต้องแนบหลักฐานต้นฉบับให้ตรวจสอบ  และหนังสือรับรองแหล่งท่ีมาของแร่ซึ่งต้องไม่ซ้ําซ้อนกับผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอ่ืนท้ัง  2  กรณี พร้อมเอกสารข้อ 3.12.1 หรือ ข้อ 3.12.2  

 กรณีใบอนุญาตแต่งแร ่และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ  ให้ดําเนินการ
ขออนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่  และ/หรือ ประทานบัตร
มาด้วย  และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 
   3.13  ผู้เสนอราคาต้องมี คลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และต้องตั้งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันกับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องมีปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท์) อยู่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนท่ีจัดซื้อในครัง้นี ้
                        3.14  ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานแผนท่ีตั้งคลังเก็บปูนพร้อมรูปถ่ายคลังเก็บปูนและต้อง
ยินยอมและอํานวยความสะดวก ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯ   เข้าตรวจสอบปริมาณปูน
เพ่ือการเกษตรพร้อมบันทึกภาพ  หากผู้เสนอราคาไม่สามารถนําตรวจปริมาณปูนได้  ให้ทําหนังสือมอบอํานาจ
ให้ผู้รับมอบอํานาจนําตรวจแทน  พร้อมมอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ  ท่ีตรวจสอบปริมาณในวันท่ีทําการตรวจหากไม่สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปูนได้ ให้ถือ
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านการพิจารณาในการซื้อครัง้นี ้
   3.15  ผู้เสนอราคา ต้องนําตัวอย่างปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ท่ีเสนอขาย จํานวน 2  กิโลกรัม  
พร้อมท้ังผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, Mgo, Cao, ความชื้นและขนาดความละเอียด โดยสถาบันท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ(ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน 6  เดือน ก่อนการยื่นเสนอเอกสาร) มายื่นพร้อมเอกสาร
ประกวดราคาในวันและเวลาท่ีกําหนด 
            3.16 ผู้เสนอราคาจะต้องนําตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) มายื่น
พร้อมเอกสารประกวดราคาในวันและเวลาท่ีกําหนด จํานวน  1  ชุด     
          3.17 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
             3.18 ผู้เสนอราคาต้องนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-Government procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
             3.19 ผู้เสนอราคาคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

3.20 เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้าง      
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,700,000 บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11       
สุราษฎร์ธาน ีเชื่อถือ 
 4. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) 
                4.1 คุณลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท์) 
                  4.1.1  ต้องมีคุณภาพทางเคมี  ดังนี ้

• มีค่าทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  90 
• มีค่าทาง MgO (Magnecium Oxide ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 
• มีค่า  CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 

               /4.1.2  ขนาดความ... 



                ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์TOR จัดซ้ือวัสดปุนูเพื่อการเกษตร โดโลไมท์     จํานวน  4,335 ตัน               4/5 

                   4.1.2  ขนาดความละเอียด 
• มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตะแกรงขนาด80 เมซไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

          4.1.3  ความชื้น 
• ความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 

 
ตัวอย่างการพมิพ์ถุง 

 

กรมพฒันาที�ดิน 

โดโลไมท ์

 

 

 

คา่ Calcium  Carbonate Equivalent (CCE) 

ไม่ตํ�ากวา่  90% 

บรรจุ     25    กิโลกรัม 

ใชใ้นราชการกรมพฒันาที�ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

(หา้มจาํหน่าย) 

ตวัอกัษรสีแดง 

       
      5. ระยะเวลาดําเนินการ 
          - ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย  

       6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
           -  ต้องส่งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 4,335 ตัน ตามสถานท่ีท่ีสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 11 กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  ดังนี ้

  กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  จํานวน 3,800  ตนั 
 งวดท่ี 1 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จํานวน  500  ตัน 
  งวดท่ี 2 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดพังงา     จํานวน  500  ตัน 
 งวดท่ี 3 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดระนอง    จํานวน  500  ตัน 
  งวดท่ี 4 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  650  ตัน 
  งวดท่ี 5 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดชุมพร     จํานวน  600  ตัน 
  งวดท่ี 6 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดกระบี ่    จํานวน  800  ตัน 
  งวดท่ี 7 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดภูเก็ต      จํานวน  250  ตัน 
 
 

/กิจกรรมสร้าง... 



                ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์TOR จัดซ้ือวัสดปุนูเพื่อการเกษตร โดโลไมท์     จํานวน  4,335 ตัน               5/5 

       กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  จํานวน  535  ตัน 
  งวดท่ี 8 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน  195  ตัน 
  งวดท่ี 9 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดชุมพร     จํานวน  170  ตัน 
              งวดท่ี 10 ส่งมอบ โดโลไมท์  พ้ืนท่ี จังหวัดกระบี ่    จํานวน  170  ตัน 
       โดยจะส่งมอบงวดหนึ่งงวดใดก่อนก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ก่อนส่งมอบของอย่างน้อย 3 วันทําการ   

 7. วงเงินในการจัดหาและเง่ือนไขการเสนอราคา 
     วงเงินในการจดัซื้อเป็นเงินท้ังสิ้น  7,369,500 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหกหม่ืนเก้าพันห้าร้อย

บาทถ้วน) 

        8. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและขอส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
     สถานท่ีติดต่อ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  ตําบลท่าข้าม  อําเภอ
พุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0 - 7731 – 2257   โทรสาร 0 - 7731 - 2732  
เว็บไซต์  http://r11_1@ldd.go.th  
     หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเก่ียวกับงานดังกล่าว ขอให้แสดงความ
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยู่ข้างต้น 

                     คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
 
   
   (ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการ 
            (นายพบชาย  สวสัด)ี        
    

   (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
      (นายพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ ์)       
    

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
         (นางสาวพิณนภา  ธรรมมิกะกุล)   
    

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                    (นางสาวอรวรรณ  ทิพย์บรรพต) 
    
                   
 

  



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 นายวิภาค  ใจห้าว  087 266 791 40 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประจําตําบลคลองสระ  081 787 7562

บ.ม่วงลีบ ม.2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์

2 นายณรงค์ศักดิ์  กูแอ 087 836 4956 30 "

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประจําตําบลท่าอุแท

บ.เขาหมอน ม.8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์

3 นายมนบ จินดารักษ์  084 716 1821 15 "

จุดเรียนรู้งานพัฒนาท่ีดิน

บ.สะพานกฐิน ม.4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์

4 นายสามารถ  รอดสีเสน  088 824 5826 15 "

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลป่าร่อน

บ.ห้วยถุน ม.9 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด  งบประมาณปี 2562

สถานท่ีส่งมอบปูนเพ่ือเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 จํานวน........500........... ตัน  รวม.......20........... ราย 

ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ
เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

๕ นางฉวีวรรณ  ส้มเกิด  089 288 2902 25 นายวีระยุทธ์  สุทธิรักษ์ 

133 ม.6 ต.อิปัน อ.พระแสง  081 416 5522

6 นายชํานาญ  จันทร์แก้ว  086 268 9499 25 "

13 ม.5 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา

7 นายสมจิตร  จิตรอาภรณ์  061 236 6979 20 "

132 ม.2 ต.พลูเถ่ือน อ.พนม

8 นายประยูร  ห้วยจันทร์หอม  086 266 2929 30 นายวิษณุ  พิมบํารุง

59 ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน  084 441 7455

9 นายสมพนธ์ ไทยบุญรอด  088 821 2667 50 "

150 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

10 นางสุดใจ  ปานเนียง  081 396 3685 30 นายนพพล  ถมทอง

95 ม.1 ต.วัง อ.ท่าชนะ  081 396 3685

11 นางอารีวรรณ  ทองแช่ม  081 396 3685 30 "

69 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา

12 นายวิเชียร  เมืองไทย  088 441 1860 30 น.ส.พรภิมล  จันทร์อ่อน

38/12 ม.1 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ 090-2396235



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

13 นายบุญทรัพย์  รักแพ  093 756 6319 40 น.ส.พรภิมล  จันทร์อ่อน

123/1 ม.3 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร 090-2396235

14 นายฉลาด  จักรา  081 089 3625 20 "

2 ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม

15 นายสมชาติ  ถนอม 084 447 7456 10 นายสุรเชนทร์  แพเพชรทอง

ม.14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก  081 537 7825

16 นายวิโรจน์  รักช่วย  086 268 4668 20 "

ม.4 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก

17 นางสุภาภรณ์  ไกรวงศ์  061 242 3040 15 "

ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง

18 นายโกวิทย์  รุ่งคลัง  089 288 3609 25 "

ม.9 ต.คลองน้อย อ.เมือง

19 นายทรงสิทธิ์  ทองทรัพย์  081 537 7825 10 "

ม.2 ต.บางชนะ อ.เมือง

20 สถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานี  081 082 4083 20 นายวสันต์  เกลี้ยงแดง

12 ม.8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์  081 082 4083

 รวมท้ังสิ้น 500  



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท์
1 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 081-5413200 185 นางพรทิพย์ สวนชํานิ

90 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 081-5413200

2 นางอาภร  ไพโรจน์ 093-6602566 10 "

9/7 ม.2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

๓ นายกิจพัฒน์  พัฒนา 084-8487061 15 "

132/1  ม.2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

4 นายกิตติ  มากเสม 081-0824799 15 "

5/4 ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 081-0917525

5 นายประสิทธิ์  รุ่นศรี 080-8849513 15 "

124 ม.3 ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.ระนอง 085-6541186

6 นายศิวรักษ์  ศรีเกตุ 063-7507561 60 นางพัชนี กุลกระโทก

23/2 ม.2 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 087-2752974

7 นายสุนทร  ศรีหะรัญ 081-0856942 40 นางสาวบุญญา จินดาวงศ์

1 ม.7 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 081-5991531

8 นายวิทยา ทองใหญ่ 081-7976949 40 นางสาวบุญญา จินดาวงศ์

50 ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 081-5991531

9 นายถาวร  ขวัญทอง 087-2683885 120 นางสาววิลาวัลย์ สงค์คง

3  ม.2  ต.มะมุ  อ.กระบุรี  จ.ระนอง 081-9386726

 รวมทั้งสิ้น 500  

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณปี 2562

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัด......ระนอง..............................

 จํานวน.........500......... ตัน  รวม............9............. ราย 

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์





 

  

  

 

 

 

 

 



 



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท์
1 นายสุนันท์  ทองอนันต์ 081-2702905 110 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ

ม.6 ต.บางไทร อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 089-9768753
2 นายปกรณ์  รุจิระยรรยง 086-9547259 10 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ

ม.5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 089-9768753
3 นายวีระศักดิ์  สินสัจธรรม 089-8721406 50 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ

ม.5 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 089-9768753
4 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 081 0993269 80 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ

ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 089-9768753
5 นายมนตรี  นนทวัฒ 082-8075095 30 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ม.9 ต.ถํ้า อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 081 0993269
6 นายเคียง  เจ้ยทองศรี 089-8719078 30 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 081 0993269
7 นายสมผล  เจริญภักตร์ 093-7727190 30 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 081 0993269
8 นายสนั่น  ปัญญาดี 086-2812700 30 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 081 0993269
9 นายเสนิน  เจอะแก้ว 087-8821567 30 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ม.1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 081 0993269
10 นายเอกพล  แก้วสะอาด 089-5920762 30 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น

19/1 ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 089-5920762
11 นายศิริชัย  แจ่มฟุ้ง 080-1449817 30 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น

2 ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 089-5920762
12 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 081 0993269 20 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน

ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081 0993269
13 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 089-5920762 20 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น

ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 089-5920762
รวมทั้งสิ้น 500

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดพังงา

จํานวน  500  ตัน  รวม   13 ราย

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท์
1 นายบุญสนอง  ทั่วจบ  096-2393817 20

หมู่ 17 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน

2 นายชีพ  รัตนคช 084-4472477 20
หมู่ 12 ตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน

3 นายวิเชียร  ทองนํ้าแก้ว 084-8482873 10
หมู่ 6 ตําบลนํ้าตก อําเภอทุ่งสง

4 นายประไพ  อินทรสาร 080-0385781 10
หมู่ 3 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่งสง นางสาวเพชรา  วรรณเพชร

089-9188050
5 นางอารมย์  สุมงคล 087-2761854 10 นายธรรมรงค์  เรืองช่วย

336 หมู่ 1 ตําบลถ้ําใหญ่ อําเภอทุ่งสง 085-7916839

6 นายอนันต์  รักษ์กําเนิด 091-7978391 20
หมู่ 1 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)์ ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
ปีงบประมาณ 2562

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช รวม  650  ตัน

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

7 นายสมใจ  มณีฉาย 090-8728460 10
หมู่ 4 ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง

8 นายวินัย  รักษ์ศรีทอง 089-5944622 20
หมู่ 1 ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง

9 นายสุวรรณะ  ดีชู 097-2499036 20
หมู่ 12  ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน

10 นายเวชศักด์ิ  ทองส่ง 084-3135668 10
หมู่ 6 ตําบลบ้านนิคม อําเภอบางขัน

11 นายวันชาติ  สําแดง 086-2834809 25
หมู่ 10 ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา

นางสาวศิศิร์กร  การกรณ์
12 นายสมบูรณ์  ชัชวาล 085-7961522 25 081-271-2257

หมู่ 11 ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา นายชาตรี  มีชัย
085-5610883

13 นางหนูน้อย  พรมมาศ 084-9932425 25
หมู่ 2 ตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท์
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

นางสาวศิศิร์กร  การกรณ์
14 นายสุชาติ  พานชัย 099-4956396 25 081-271-2257

หมู่ 1 ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี นายชาตรี  มีชัย
085-5610883

15 นายอําพร  ยอดผกา 091-8238802 35
91/3 หมู่ 5 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล

นายไพโรจน์  สุขหอม
16 นายธนาธร  มีเดช 081-2733196 35 081-9585174

24 หมู่ 4 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม นายคัมภีร์  ทองเกลี้ยง
092-3948009

17 นายสุพจน์  ศรีสุชาติ 089-0263379 30
36/2 หมู่ 4 ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา

18 นายศิริพงษ์  โภชนาทาน 081-0909010 20
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 5
 ตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน

19 นายวิทยา  วิชัยดิษฐ์ 081-0780084 20
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 7
 ตําบลยางค้อม อําเภอพิปูน

นายวิจารณ์  ธานีรัตน์นายวิจารณ์  ธานีรัตน์
20 นายสันติ  รัฐนิยม 081-8957011 20 081-9599875

ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 4 นายสุพรชัย  พิบูลย์
ตําบลดุสิต อําเภอถ้ําพรรณรา 089-8749753

21 นายสมศักด์ิ  ศรีสุขใส 086-0402390 20
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 3 
ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา

22 นายแนบ  สุคชเดช 086-0402390 20
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 3 
ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน

23 นายสมชาติ  คีรีเดช 085-7957824 20
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 12
ตําบลละอาย อําเภอฉวาง

24 นายสน่ัน  ทิพย์สุราษฎร์  087-8981752 20 นายวิจารณ์  ธานีรัตน์
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 1 081-959-9875
ตําบลช้างกลาง  อําเภอช้างกลาง นายสุพรชัย  พิบูลย์

089-874-9753



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท์
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

25 นายกร  บุษบรรณ 096-9692753 10 นายวิจารณ์  ธานีรัตน์
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 5 081-959-9875
ตําบลกะเบียด อําเภอฉวาง นายสุพรชัย  พิบูลย์

089-874-9753
26 นายสมโภชน์  บัวผัน 09.-3906129 15

หมู่ 3 ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา

27 นายสมชาย  ฤทธิเดช 085-4762922 15
หมู่ 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา

28 นางศิริรัตน์  คงเมือง 095-0727890 10
หมู่ 6 ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา

29 นายเดโช  เพ็งสงค์ 093-7476890 10
หมู่ 1 ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา นางสาวมาฑินี  จึงจะดี

090-2354429
30 นายวิสุทธิ์  มณีสงฆ์ 093-8754091 10 นางสาวขนบพร  พงศ์พรหม

หมู่ 4 ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน 084-8436685

31 นายวิทยา  เทพทอง 062-2092857 10
หมู่ 10 ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอนหมู่ 10 ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน

32 นายสุริยัน  จันทร์ทํามา 087-8856709 10
หมู่ 8 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน

33 นายสมพงษ์  ร่างเล็ก 081-0830386 10
หมู่ 10 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน

34 นายประพันธ์  ธราพร 086-2711295 10
หมู่ 7 ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน

35 นายสุเมธ  ยอดทอง 098-0920075 10
หมู่ 2 ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่

36 นายนินทร์รพัทธ  พรหมฤทธิ์ 091-7835457 10 นางสาวมาฑินี  จึงจะดี
หมู่ 4 ตําบลทุ่งสัง อําเภอทุ่งใหญ่ 090-2354429

นางสาวขนบพร  พงศ์พรหม
37 นายวุฒิ  ศรีเทพ 063-0933952 10 084-8436685

หมู่ 5 ตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท์
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

38 นายมนตรี  ศรีเทพ 088-7687257 10 นางสาวมาฑินี  จึงจะดี
หมู่ 4 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ 090-2354429

นางสาวขนบพร  พงศ์พรหม
39 นายกิตติกร  อ่อนจันทร์ 088-3829552 10 084-8436685

หมู่ 3 ตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่

รวม 650



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท์
๑ นายยุทธนา  ปัญญา 062-7297711 นายยุทธนา  ปัญญา  062-7297711

 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว ๔๐
ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว ๔๐

๒ นายทรงวุฒิ  แสงสุริยะ 089-9084995 นายทรงวุฒิ  แสงสุริยะ  089-9084995
ม.6 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าแซะ 25
ม.1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ 25

๓ นายสมคิด  บุญญาธิการ 063-0198892 นายสมคิด  บุญญาธิการ 063-0198892
ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.สวี 50
ม.9 ต.นาสัก อ.สวี 25
ม.5 ต.เขาทะลุ อ.สวี 45
ม.12 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก 30

๔ นายทวีศักด์ิ  ปฐมเศวตตระกูล 097-2980876 นายณัฐพร  สิทธิพร  089-1587725
ม.9 ต.บ้านนา อ.เมือง ๔๐

๕ นางอรวรรณ  แสงทอง 089-9714313 นายณัฐพร  สิทธิพร  089-1587725
ม.3 ต.ถ้ําสิงห์ อ.เมือง ๒๐

๖ นายสุทัศน์  สุทธิพล 095-0387092 นายณัฐพร  สิทธิพร  089-1587725
ม.6 ต.บางลึก อ.เมือง 30

๗ นายมนตรี  คําจีน 085-7822892 นายณัฐพร  สิทธิพร  089-1587725
ม.7 ต.วังใหม่ อ.เมือง 30

๘ นายเสรี  ศรีรักษา 084-8482241 นางสาวสุหัชชา  เส้งสุ้น 086-9706360
ม.19 ต.ละแม อ.ละแม 30

๙ นายมาโนช  แก้วกรูด 098-0629895 นางสาวสุหัชชา  เส้งสุ้น 086-9706360
ม.5 ต.ละแม อ.ละแม 20

๑๐ นายสุปัญญา  อําพันมณี 081-0919910 นางสาวสุหัชชา  เส้งสุ้น 086-9706360
ม.16 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ 30

๑๑ นายวินัย  หล้าแหล่ง 098-0614948 นางสาวสุหัชชา  เส้งสุ้น 086-9706360
ม.9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ 20

๑๒ น.ส.ณัฐรดา  ภานุมาศ 096-6547945 น.ส.ณัฐรดา  ภานุมาศ  096-6547945
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ต.วังตะกอ อ.หลังสวน 40

๑๓ นายเฉลิม  ทองสุด 083-5950895 น.ส.ณัฐรดา  ภานุมาศ  096-6547945
ม.4 ต.นาพญา  อ.หลังสวน 20

๑๔ นายโสภณ  ขําจิตร 089-5925393 น.ส.ณัฐรดา  ภานุมาศ  096-6547945
ม.3 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน 20

๑๕ นายพิสิทธิ์  เผือกผ่อง 089-9728256 น.ส.ณัฐรดา  ภานุมาศ  096-6547945
ม.6 ต.บ้านควน อ.หลังสวน 20

๖๐๐

สง่เสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้น จังหวัด ชุมพร

จํานวน  600 ตัน  รวม   15  ราย  

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 นายสุวิทย์ ต้อตานา  9-8354-0905 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

111 ม.5 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

2 นายประจบ จันทร์ดวง 8-1979-1998 15 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

58/2 ม.8 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

๓ นายอับดลเลาะ เหมพิทักษ์ 8-1084-4955 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

67 ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

4 นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ 8-1538-6046 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

175/24 ซ.ตาปาน ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

5 นายสงวน  มงคลศรีพันเลิศ 8-9590-6738 15 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

63/2 ม.7 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

6 นางรุจิรา บุญทิพย์ 9-2493-9928 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

298 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

7 นายชัยวุฒิ เหมทานนท์ 8-4188-9993 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

85/1 ม.5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี 9-7890-1245 (089-6583993)

8 นายอําพัน เกิดสุข 8-1088-8573 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

29/1 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

9 นายชญณัท  ขยันการ 8-1388-8351 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

12 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี (089-6583993)

10 นายสุวิทย์  พรหมรัตน์ 081-0865048 100 นายคนิตย์  พัดนวน

85 ม.5 บ.บางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี (087-4743596)

11 นายวิญญา สังคะสินธ์ุ 082-4155215 30 นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน

ม.3 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี (081-8574531)

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด  งบประมาณปี 2562

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัด.......กระบ่ี..........

 จํานวน.........800........ ตัน  รวม........36....... ราย 

ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ
เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

12 นายสุพจน์ บุญยัง 081-0780792 30 นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน

ม.7 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี (081-8574531)

13 นายสุธี  พลายชนะ 087-8894719 40 นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน

ม.1 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี (081-8574531)

14 นายบุญแก้ว  ทิพย์รงค์ 081-2726486 20 นายปัญญา ใจสมุทร

72/4 ม.3 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี (082-1539424)

15 นายวารินทร์  ใจเกลี้ยง 086-5936563 20 นายปัญญา ใจสมุทร

101 ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี (082-1539424)

16 นายพิชิต  ชูมณี 081-9589566 20 นายปัญญา ใจสมุทร

223 ม.9 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี (082-1539424)

17 นายเจริญสุข  อรน้อม 099-4097573 20 นายปัญญา ใจสมุทร

155 ม.6 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี (082-1539424)

18 นายอาหมาด  ตาวัน 065-8165104 20 นายปัญญา ใจสมุทร

8 ม.6 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี (082-1539424)

(ท่าเรือต้นไทร หน้า อบต.เกาะศรีบอยา)

19 นายสมหวิง  หนูศิริ 087-2793557 20 นายสมพิศ พันธ์ุพิทย์แพทย์

ม.3 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลําทับ จ.กระบ่ี (063-7209259)

20 นายสุนทร อินนุ่น 099-3658696 20 นายสมพิศ พันธ์ุพิทย์แพทย์

ม.9 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบ่ี (063-7209259)

21 นายสมควร  เพชรเรือนทอง 088-4514923 20 นายสมพิศ พันธ์ุพิทย์แพทย์

ม.7 ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบ่ี (063-7209259)

22 นางมณฑา  ศรีมุกข์ 080-9569020 20 นายสมพิศ พันธ์ุพิทย์แพทย์

162 ม.3 ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบ่ี (063-7209259)

23 นายวิชาญ  เก้ือเดช 087-8872289 20 นายสมพิศ พันธ์ุพิทย์แพทย์

ม.3 ต.ดินแดง อ.ลําทับ จ.กระบ่ี (063-7209259)



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

24 นางกาญจนา  ช่วยบํารุง 098-0782822 20 นางอารีย์ สวนแก้ว

ม.7 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี (089-5364975)

25 นายจ้วน  เมืองพรหม 084-8395428 15 นางอารีย์ สวนแก้ว

ม.4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบ่ี (089-5364975)

26 นายนิกร  เพชรกุล 080-8180931 15 นางอารีย์ สวนแก้ว

ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 095-1069509 (089-5364975)

27 นายพรสิน สุขจิต 085-7857312 15 นางอารีย์ สวนแก้ว

ม.5 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบ่ี (089-5364975)

28 นายสุพรชัย  สุวรรณ 091-1620779 20 นางอารีย์ สวนแก้ว

ม.1 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี (089-5364975)

29 นายรวย  คาวินวิทย์ 082-8141046 15 นางอารีย์ สวนแก้ว

ม.3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบ่ี (089-5364975)

30 นายคํารณ  หมาดเส็ม 065-2616606 20 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.1 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี (090-4787608)

31 นายวิษณุ  สันทัด 084-8495456 30 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี (090-4787608)

32 นายดิเรก  พยายาม 087-9500277 50 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.4 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี (090-4787608)

33 นายอารีย์  ศรีเมือง 089-2921503 25 นางสิริมาน  หม่อมนวล

52/1 ม.9 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี (064-9619093)

34 นายสะอาด คอนนกลาย 088-3855328 25 นางสิริมาน  หม่อมนวล

ม.5 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี (064-9619093)

35 นายต้าอ้ิน เล็กกุล 087-2916463 25 นางสิริมาน  หม่อมนวล

63 ม.8 ต.ห้วยนํ้าขาว อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี (064-9619093)



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

36 นายสุชาติ  เครือจันทร์ 093-6261391 25 นางสิริมาน  หม่อมนวล

ม.6 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี (064-9619093)

 รวมท้ังสิ้น 800  



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 นายสมาน  คหาปนะ 083-1044027 50 นายยุทธนา  หนูเกลี้ยง

หมู่ 5  ต.เชิงทะเล  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 093 6426306

2 สถานีพัฒนาท่ีดินภูเก็ต 093-6426306 50 "

237 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต

๓ นายกันต์ศักดิ์  เพ็ชรไทย 088 3791908 50 "

หมู่ 3  ต.สาคู  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต

4 นายเจริญ  สลับสี 089 5863002 50 "

148  หมู่ 9  ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

5 นายนพดล  ป้ายเพชร 086 6891392 50 "

19 หมู่ 10 ต.ฉลอง  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

 รวมท้ังสิ้น 250  

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด  งบประมาณปี 2562

สถานท่ีส่งมอบปูนเพ่ือเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัด…ภูเก็ต...........

 จํานวน.....250..... ตัน  รวม.......5........ ราย 

ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ
เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์



หมายเลข เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
โทรศัพท์ ตัน

๑ นางสาวนงลักษณ์  สินชู 062-9655422 ๑๗๐ นางสาวสุหัสชา  เส้งสุ้น
สหกรณ์นิคมหลังสวน ม.7 ต.ทุ่งหลวง  อ.ละแม 086-9706360

๑๗๐

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดชุมพร

จํานวน  170 ตัน  รวม 1 ราย 

รายท่ี ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ

รวมท้ังส้ิน     1     ราย



รายท่ี ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ หมายเลขโทรศัพท์
เป้าหมาย 
(ตัน)

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ/โทรศัพท์

1 นายภิเชษฐ  สงประสบ 083-1741205 50 นางละออ  วงศ์สวัสดิ์
หมู่ 2 ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 081-5976817

นายจักราวุธ  มณีฉาย
2 นายอุกิจ  นวมสําลี 086-9418732 50 087-8934987

หมู่ 4 ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

3 นายปฏิกรณ์  จิตซัง 081-0820409 45
หมู่ 10 ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

4 นายประสิทธิ  รอดสุข 089-8679447 50
หมู่ 6 ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

รวม 195

สถานท่ีส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) กิจกรรม นิคมการเกษตร ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 
ปีงบประมาณ 2562

สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช รวม 195 ตัน  จํานวน  4  ราย



ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 สหกรณ์นิคมปากนํ้า 085 - 4740421 50 นายคนิตย์  พัดนวน

บ.ปากนํ้า ม.1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 087 - 4743596

2 สหกรณ์นิคมปลายพระยา 087 - 0798115 50 นายคนิตย์  พัดนวน

บ.ตัวอย่าง ม.3 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 087 - 4743596

3 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 086 - 2741029 50 นายคนิตย์  พัดนวน

บ.บางเหลียว ม.1 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 087 - 4743596

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางนํ้าจานสามัคคี 089 - 8743526 20 นายคนิตย์  พัดนวน

ม.3 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 087 - 4743596

รวมท้ังสิ้น 170

กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร   งบประมาณปี 2562

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด  

สถานท่ีส่งมอบปูนเพ่ือเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดกระบ่ี

 จํานวน   170   ตัน  รวม   4    ราย 

ผู้รับมอบ และสถานท่ีส่งมอบ
เป้าหมาย

(ตัน)
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 

โครงการ    จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,335 ตัน 
       กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร  (โดโลไมท์)  จํานวน 3,800  ตัน 
       กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  จํานวน  535  ตนั 
ดําเนินการ    โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
ตัน 

ราคา/ 
ตัน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

เป็นเงิน 
บาท 

กําหนด 
ส่งมอบ 

1 ปรับปรุงคุณภาพดิน    3,800     
 จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)      

2 สร้างนิคมการเกษตร    535     
 จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)      
       

       
 

เป็นเงินท้ังสิ้น 
  

 
 
 
 
 
                                                           (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอราคา 
                                                                   (......................................................) 
                                                          ตําแหน่ง........................................................... 


