
ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 นายสมพน  ไทยบุญรอด 088 821 2667 50 นายวิษณุ  พิมบํารุง

1015  ม.3  ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน 084 441 7455

จ.สุราษฏร์ธานี

2 นายเชิดศักดิ์  ทิ้งกรีด 089 873 0589 50      -------------"------------

24 ม.6 ต.ถ้ําสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม 

จ.สุราษฏร์ธานี

3 เรืออากาศโท โพยม สว่างใจ 087 671 1226 15      -------------"------------

กองบิน 7

131/34 ม.5  ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

4 นายหิรัญ  พนาลี 089 588 7312 30 นางสาวพรภิมล  จันทร์อ่อน

ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ 087 934 1457

อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

5 นายนพพงษ์  ทองแท่ง 087 126 7800 30      -------------"------------

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การพัฒนาที่ดิน

ม.1 ต.เขาน้อย อ.บ้านนาสาร จ.สุราฎร์ธานี

6 นายเอ้ือน  หนูกล่ิน 090 167 8824 30      -------------"------------

บ.ไร่นา 22 ม.5 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ

จ.สุราษฏร์ธานี

7 นายวัชพิญาร์  ไชยยศ  089 204 1583 25      -------------"------------

ม.5 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี

8 นายสนชัย  กล่ินสุข 085 797 4332 35 นายนพพล  ถมทอง

89 ม.4 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 081 396 3685

9 นายสมคิด  ชิดเพชร 062 212 6769 40      -------------"------------

ศาลาหมู่บ้าน ม.6 บ.ห้วยไผ่ ต.ป่าเว อ.ไชยา

จ.สุราษฏร์ธานี

10 นายพิจิตร  วัติสุ 087 284 5041 40 นายนพพล  ถมทอง

ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 081 396 3685

จ.สุราษฏร์ธานี

ราย หมายเลข
เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 จํานวน 700  ตัน  รวม 27  ราย 

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ



ท่ี โทรศัพท์
10 นายพิจิตร  วัติสุ 087 284 5041 40 นายนพพล  ถมทอง

ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 081 396 3685

จ.สุราษฏร์ธานี

11 นายวัชรินทร์  ชัยณรงค์ 081 536 0344 20 นายสุรเชนทร์  แพเพชรทอง

ม.3 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 081 537 7825

12 นายมงคล  มณีรัตน์ 093 575 2665 30      -------------"------------

ม.7 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

13 นางเสาวณี  ทับทอง 085 039 9935 30      -------------"------------

ม.2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

14 นายชัยรัตน์  สมลักษณ์ 088 477 4009 25      -------------"------------

ม.3 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

15 นายจารีต  จั่วนาน 081 587 1524 20      -------------"------------

ลานเทปาล์มนํ้ามัน สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน-

ท่าฉาง-วิภาวดี จํากัด (สาขาวิภาวด)ี

16 นายสาวิทย์  แก้วยอด 081 091 5698 25 นายวีรยุทธ์  สุทธิรักษ์

72 ม.5 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี 081 416 5522

17 นายไมตรี  บุญสุข 095 761 5889 30 นายสมพงษ์  ทองปิด 

26/1 ม.4 ต.สาคู อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี 081 477 0746

18 นายบุญเสริฐ  ณรงค์ 087 898 9740 30      -------------"------------

22 ม.2 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

19 นายบรรเจิด  เนตรมณี 30      -------------"------------

4 ม.4 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราฎร์ธานี  

20 นายเสง่ียม  ชูมี 184 768 2389 25 นายสุนัย  ชูขันธ์

ม.8 ต.ท่าทอง  อ.กาญจนดิษฐ สุราษฏร์ธานี 081 091 0941

21 นายประจักษ์  แย้มสวัสดิ์ 083 692 0771 10 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ์

กลุ่มเกษตรกรนากุ้งร้าง  ม.5 ต.ตะเคียนทอง 081 787 7562

 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

22 นายชัยรัตน์  หนูหลิบ 087 276 4009 20 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ฯ 081 787 7562

ม.6 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏรธานี

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์

เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ



23 นายประวิทย์  ห้วยหงส์ทอง 081676 2337 20      -------------"------------

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ฯ  ม.4 ต.ช้างซ้าย

อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฏร์ธานี

24 นายวรรณโณ  ผ่องแผ้ว 087 381 9582 10      -------------"------------

กลุ่มเกษตรกร  ม.4 ต.คลองสระ

อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฏร์ธานี

25 นายคณิต  สมวงค์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ฯ 089 873 5989 10 นายสุนัย  ชูขันธ์

บ.บางรักษ์  ม.4  ต.บ่อผุด  อ.เกาะสมุย 081 091 0941

จ.สุราษฎร์ธานี

26 นายสุนทร  บุญเพชร 081 088 4252 10 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ฯ 081 787 7562

ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

27 นายสุเชาว์  ล้ิมประเสริฐ 081 370 3128 10 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ์

กลุ่มเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน 081 787 7562

ม3 ต.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

รวมท้ังสิ้น 740

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 นายประดิษฐ์  ยิ่งเจริญภักดี 086 1201323 20 นายสมหมาย  หนูศรี

ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 081 6763916

2 ศูนย์ถ่ายทอดฯ นายประมูล  จรุงการ 089 9709167 20  ---------------"-------------

ม.3 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา

3 นายดุสิต  บู่ทอง 083 9681546 20  ---------------"-------------

ม.2 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา

๔ นายไมตรี ศรีรัตน์ 086 9421208 30  ---------------"-------------

ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

5 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 082 2756344 45  ---------------"-------------

ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

6 นายวิเชียร  อินท่าทอง 087 8866574 15  ---------------"-------------

ม.4 ต. รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
7 นายประทวน พลรบ 076 596512 15  ---------------"-------------

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัดพังงา

 จํานวน  450  ตัน  รวม  18  ราย 

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด



ม.1 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา

8 นายสุนันท์  ทองอนันต์ 081 2702905 100 นางเกยูร  คําคง อาคาสุวรรณ

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 บ้านในปิ 089 9768753

ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

9 นายวีระศักดิ์  สินสัจธรรม 089 8721406 40  ---------------"-------------

ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหัวสวน

10/1 ม.5 ต.แม่นางขาว อ.ครุบุรี จ.พังงา  ---------------"-------------

10 นายปกรณ์  รุจิระยรรยง 086 9547259 10

18/1 ม.5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

11 นายสมบัติ  ยกเช้ือ 086 2795380 20 นางสาวอังคารมาศ ลีนิน

ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 081 0993269

12 นายอมรศักดิ์ มัจฉาเวช 089 2902096 15  ---------------"-------------

ม.8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

13 นายสน่ัน  ปัญญาดี 086 2812700 20  ---------------"-------------

ม.7 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

14 นายสมศักดิ์  ขลิกคํา 093 7521356 15 นางสาวอังคารมาศ ลีนิน

ม.3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 081 0993269

15 นายจีรพล  ผลทวี 086 2682857 15  ---------------"-------------

ม.6 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา

16 นายสุดี  สุวิสัน 089 5877424 15  ---------------"-------------

ม.3 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

17 นายยุทธนากร จ๋วนเจนกิจ 089 6504564 20  ---------------"-------------

ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

18 นายวิชาญ  คล่องการ 089 9724662 15  ---------------"-------------

ม.1 ต.ถ้ําทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา

รวมท้ังสิ้น 450

ราย หมายเลข

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัดระนอง

 จํานวน  400 ตัน  รวม 12 ราย 

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ



ท่ี โทรศัพท์
1 นายสุนทร  ศรีหะรัญ 081 0856942 25 นายทนงศักดิ์  เผือกเนียร

1 ม.7 ต.นาคา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 089 5920759

2 นายวิทยา  ทองใหญ่ 081 7976949 25  --------"---------

50 ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

3 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 077 989825 50  --------"---------

90 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

๔ นายวิสุทธิ์  ยุทธศิลป์ 086 6905821 10 นางพรทิพย์  สวนชํานิ

67 ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 081 5413200

5 นายกิจพัฒน์  พัฒนา 084 8487061 15  --------"---------

132/1 ม.2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

6 นายกิตติ  มากเสม 081 0917525 15  --------"---------

5/4 ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

7 นายประสิทธิ์  รุ่นศรี 085 6541186 10  --------"---------

124 ม.3 ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.ระนอง

8 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 077 989825 50  --------"---------

90 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

9 นายสมชาย  บุญเขื่อง 084 4166445 15 นางสาวบุญญา  จินดาวงศ์

2 ม.1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 081 5991531

10 นายณรงค์  สุธาทิพย์พิมาน 089 7313926 70  --------"---------

6/1  ม.4 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จงระนอง

11 นายพยูร  บุญประกอบ 087 2654529 15  --------"---------

27 ม.2 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

12 นายถาวร  ขัวญทอง 087 2683885 100 นางสาววิลาวัลย์  สงค์คง

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

รวมท้ังสิ้น 400

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด

สถานท่ีส่งมอบปูนเพ่ือเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 จํานวน  650   ตัน  รวม 35   ราย 

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ



1 นายประทิ่น  แรกจํานงค์ 089 9717 003 25 นางสาวศิศิร์กร การกรณ์

212 หมู่ 1 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ 081 271 2257

2 นายเมตตา  อนุพันธ์ 086 5959 942 25 นายชาตรี มีชัย

252 หมู่ 1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 085 5610883

๓ นายทวียศ  เพ็ชรวงค์ 086 2780 153 25 "

316/1 หมู่ 4 ต.กําแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีฯ

4 นายทวี  บุญสิทธิ์ 081 9700 392 20 นางสาวเพชรา  วรรณเพชร

6 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีฯ 089 918 8050

5 นายนําโชค  บัวแก้ว 093 7725 547 20 นายธรรมรงค์  เรืองช่วย

124 หมู่ 3 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีฯ 089 791 6839

6 นายสมบัติ  บริพันธ์ 086 2139 766 10 "

6 หมู่ 2 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีฯ

7 นางสาวปรีดา  แซ่ขอ 087 2699 691 20 "

13 หมู่ 3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

8 นายสุบรรณ  ประดู่ 087 2907 699 10 "

78 หมู่ 2 ต.กะปาง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

9 นายพิชิต  พงศ์ชะนะ 080 6933 248 10 "

204 หมู่ 1 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

10 นางสมจิตร  มณีฉาย 091  0461 554 10 "

202/2 หมู่ 2 ต.ถ้ําใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

11 นายถวิล  รักช้าง 061 4427 907 20 "

318 หมู่ 5 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

12 นายมณี  รัตนพันธ์ 082 2731 540 20 "

219 หมู่ 14 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

13 นายวิเชียร  จันทร์ลอย 089 7244 876 20 นางสาวสุหัชชา  เส้งสุ้น

10 หมู่ 10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ 086 9706360

14 นายอัมพร  ยอดผกา 091 8238 802 15 นายไพโรจน์  สุขหอม

91/3 หมู่ 5 ต.เสาเภา อ.สิชล  จ.นครศรีฯ 081 9585174

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
15 นางจารึก  เพชรโยธา 093 8752 428 10 นางสาวสุหัชชา  เส้งสุ้น

60 ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 089 0299 132 086 9706360

16 นายธีรยุทธ  แก้วประดิษฐ์ 081 3745 205 10 นายไพโรจน์  สุขหอม

13/2 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 081 9585174

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ



17 นายสะหรี่  ตะลุง 081 0818607 10 "

213/1 ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

18 นายอภิชาต  ไชยอนุรักษ์ 098 7291 766 10 "

67/1 ม.2 ต.ดอนตะโก  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

19 นายเสนอ  พงศ์สว่าง 087 8859 980 25 นายวิจารณ์  ธานีรัตน์

44 หมู1่ ต.ถ้ําพรรณราอ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีฯ 081 959 9875

20 นายประพิชญ์  กรดมาก 080 6985 076 25 นายสุพรชัย  พิบูลย์

236 หมู่ 5 ต.ดุสิต อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีฯ 089 874 9753

21 นางจารีย์  วิรุณกาญจน์ 089 8749 753 20 "

41 หมู่ 13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ 082 8134 916

22 นายพิชัย  สุขกลับ 081 3960 064 25 "

103 หมู่ 9 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลางจ.นครศรีฯ

23 นางอํานวย  ศรีแฉล้ม 086 2668 635 20 "

107/1 หมู่ 6 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

24 นายวิโรจน์  สังข์วิศิษฐ์ 089 0474 932 20 "

264 หมู่ 4 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

25 นายสถิตย์  แก้วประสม 087 8916 068 20 "

33 หมู่ 2 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

26 นายอุดร  สุทธิรักษ์ 088 3850 708 25 "

49/2 หมู่ 3 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

27 นายวิรุง  ทองสุข 081 0834490 20 "

57 หมู่ 3 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีฯ

28 นายอภิสิทธิ์  ส้มแป้น 083 1755618 25 นายพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์

43/20 หมู่ที่ 9 ต.นาเหรง อ.นบพิตํา จ.นครศรีฯ 095 4291497

29 นางสาวราตรี  วงศ์สวัสดิ์ 081 0838803 25 นางสาวขนบพร  พงศ์พรหม

51 หมู่ 8 ต.นาเหรง อ.นบพิตํา จ.นครศรีฯ 093 5824687

30 นายอัมฤทธิ์  วัชรกาฬ 085 7916839 10 นางสาวขนบพร  พงศ์พรหม

80 หมู่ 1 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีฯ 093 5824687

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
31 นายนิพนธ์  จรจรัส 081 0831817 15 "

286/5 หมู่ 8 ต.ทุ่งสง  อ.นาบอน จ.นครศรีฯ

32 นายช่วน  ศรีวัง 084 7906690 15 นายพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์

214/1 หมู่ 6 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีฯ 095 4291497

33 นางสาคร  สุขอนันต์ 086 5946801 20 นางสาวขนบพร  พงศ์พรหม

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ



58/2 หมู่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีฯ  093 5824687

34 นายสุชาติ  ประทุมสุวรรณ 085 2678324 25 "

100/1 หมู่ 4 ต.กรุงหยัน อ.นาบอน จ.นครศรีฯ

35 นายสุจิตร  เจริญรูป 081 0848694 25 "

210/2 หมู่ 12 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ

รวม 650

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 นายทรงวุฒิ  แสงสุริยะ 08 9908 4995 95 นายทรงวุฒิ  แสงสุริยะ

นิคมสหกรณ์ท่าแซะ ม.13 ต.ท่าแซะ 08 9908 4995

อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร

2 นายสุรพล ยังช่วย 09 7969 9449 30 นายชัยชนะ  บัวชุม

ม. 4 ต.ด่านสวี อ.สวี  จ.ชุมพร 081 2707206

3 นายวิโรจน์  ดําทุ่งหงษ์ 08 7276 6700 25  -------------"-------------

ม.4 ต.ท่าหิน อ.สวี  จ.ชุมพร

4 นายธรรมนูญ  ห้วยห้อง 09 7117 0925 30  -------------"-------------

ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.สวี

5 นายเชาวลิต ถึงเสียบญวณ 08 9994 8412 15  -------------"-------------

ม.11 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี

6 นางพรทิพย์  เกิดชาตรี 08 9586 9516 30 นายยุทธนา  ปัญญา

73/2 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 08 5428 1932

7 นายจารึก  ผลจันทร์ 08 2808 3397 35  -------------"-------------

5/6 ม.7 ต.สะพลี อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

8 นายนิรมิต  วรรณชิต 08 5069 3727 16 น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ

ศูนย์หมู่บ้าน ม.3 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 08 9968 6976

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
9 นายอมร  ศิริเดชขจร 08 9591 2029 12  -------------"-------------

ม.5 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร

10 นายประทีป  ทองศรีเกตุ 08 0719 5170 12  -------------"-------------

ศูนย์หมู่บ้าน ม.8 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก

11 นายธงชัย  ขวัญโต 08 1958 9697 25 นายวิโรจน์  ชูช่วย

ม.5 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร 08 1705 3269

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัดชุมพร

 จํานวน  650 ตัน  รวม 20   ราย 

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ



12 นางจิตนา  นิลพานิชย์ 08 7895 4461 15  -------------"-------------

ม.2 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร

13 นายปราโมทย์  เครือสาย 08 5785 9345 30  -------------"-------------

ม.16 ต.ละแม อ.ละแม  จ.ชุมพร

๑๔ นายประภาส  ทรงสง่า 09 5025 7833 10 นายวิโรจน์  ชูช่วย

ม.12 ต.ละแม อ.ละแม  จ.ชุมพร 08 1705 3269

15 นายณรงค์  วชิรปราณี 08 1197 5137 50 นายสมคิด บุญญธิการ

สหกรณ์นิคมหลังสวน ม.4 ต.หาดยาย 08 4674 9411

อ.หลังสวน จ.ชุมพร  

16 นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ 08 7627 0071 50  -------------"-------------

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุด ม.2 

 ต.ท่ามะพลา  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  -------------"-------------

17 นายบุญรอด  แย้มน้อย 08 6269 8589 20

60 ม.7 ต.นาขา อ.หลังสวน  จ.ชุมพร

18 นายทวีศักดิ์ ปฐมเศวดตระกูล 09 8656 1956 64 น.ส.ยุพาพร  นาควิลัย

ม. 9 ต.บ้านนา อ.เมือง  จ.ชุมพร 09 8656 1956

19 นายนรินทร์  เกตุพิมล 09 8656 1956 32  -------------"-------------

ม.4 ต.ถ้ําสิงห์ อ.เมือง  จ.ชุมพร

20 นายวินัย  อมรามร 09 8656 1956 54  -------------"-------------

ม.5  ต.ทุ่งคา อ.เมือง  จ.ชุมพร

รวมท้ังสิ้น 650

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 นายสมเกียรติ  ซื่อตรง 089 2909 754 30 นางสาวสุภาวดี  สรีจําเริญ

145 ม.10 บ.ขุนสมุทร ต.เกาะกลาง 090 4787 608

อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี

2 นางอุไร  แซ่อ๋ิว 080 7005 612 50 นางสิริมาน  หม่อมนวล

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัดกระบ่ี

 จํานวน  300   ตัน  รวม 12   ราย 

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ



ม.5 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 081 3403 883

3 นายประเสริฐ  แสล่หมัน 087 2846 039 20 นางสาวสุภาวดี  สรีจําเริญ

176 ม.7 บ.ต้นทัง ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 090 4787 608

จ.กระบ่ี

4 สถานีพัฒนาที่ดินกระบ่ี 075 6181 53 20 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

107 ม.13 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี 089 6583 993

5 นายโชติ  รักสกุล 083 6488 603 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบ่ี 089 6583 993

6 นายมานพ  สายนุ้ย 081  2702 809 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

ม.4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี 089 6583 993

7 นายประศิษฐ์  จันทร์แก้ว 082 5190 336 10 นายณรงค์ศักดิ์  นรากูล

ม.1 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี 089 6583 993

8 นายปรีชา  ทองบํารุง 085 7864 211 100 นางอารีย์  สวนแก้ว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว 089 5364 975

ม.10 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี

9 นายบุญแก้ว  ทิพย์รงค์ 081 2726 486 20 นายปัญญา  ใจสมุทร

74/2 ม.3  ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 081 2722 303

10 นายสุรสิทธิ์  พิเศษศิลป์ 081 0821520 10 นายปัญญา  ใจสมุทร

ม.6 ต.หว้ยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 081 2722 303

11 นายอาหมาด  ตาวัน 080 5323 246 10 นายปัญญา  ใจสมุทร

6 ม.8 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 081 2722 303

12 นายพิชิต  ชูมณี 081 9589 566 10 นายปัญญา  ใจสมุทร

223 ม.9 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 081 2722 303

รวมท้ังสิ้น 300

ราย หมายเลข

ท่ี โทรศัพท์
1 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 076 617245 50 นายเสถียร  หอมจันทร์

237 ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 089 6491494

2 นายเกษม  หวังจิตร 062 9758573 50 นายเสถียร  หอมจันทร์

ม.6 บ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 089 6491494

3 นายเกชา  เกราะเหล็ก 081 8915363 50 นายเสถียร  หอมจันทร์

ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่  จังหวัดภูเก็ต

 จํานวน  200  ตัน  รวม 4  ราย 

ผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบ เป้าหมายตัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ



ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 089 6491494

๔ นายเสนอ  วิเศษสิงห์ 082 2810041 50 นายเสถียร  หอมจันทร์

ม.2 บ้านลิพอนบางกอก ต.ศรีสุนทร 089 6491494

 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

รวมท้ังสิ้น 200



        คุณลักษณะเฉพาะ  วัสดปูุนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท)์   จาํนวน 3,350 ตัน หน้า 1/1

 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของ  โดโลไมท์ 
 

     1.  คุณลกัษณะทั�วไปเกี�ยวกบัปนูเพื�อการเกษตรโดโลไมท์ 

             1.1  ต้องมีคุณภาพทางเคม ี

 - มีคา่  CCE (Calcium Carbonate Equivalent ) ไมต่ ํ�ากวา่ร้อยละ  90 
 - มีคา่  MgO ( Magnecium Oxide ) ไมต่ ํ�ากวา่ร้อยละ 15 
 - มีคา่   CaO (Calcium Oxide ) ไมต่ ํ�ากวา่ร้อยละ 25 

             1.2  ขนาดความละเอยีด 

 - มีความละเอียดคละกนัสามารถผา่นตะแกรงขนาด 80 เมซไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 80 
             1.3  ความชื)น  
                                   - ความชื>นไมเ่กินร้อยละ 5 

 
 

    2 . ลกัษณะการบรรจุ 
              บรรจุกระสอบละ  25  กิโลกรัม  บรรจุถุง  2  ชั>น  

   - ชั>นในเป็นพลาสติกป้องกนัความชื>นได ้
   - ชั>นนอก  เป็นกระสอบพลาสติกสานแขง็แรง  และคงทนต่อการขนส่ง 
        และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดงันี>  

ตัวอย่างการพมิพ์ถุง 

 
กรมพฒันาที�ดิน 

กิจกรรม ปรับปรุงพื>นที�ดินกรด 
โดโลไมท ์

 
 
 

คา่ Calcium  Carbonate Equivalent (CCE) 

 ไม่ตํ�ากวา่  90% 
บรรจุ     25    กิโลกรัม 

ใชใ้นราชการกรมพฒันาที�ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
(หา้มจาํหน่าย) 
ตวัอกัษรสีแดง 

 



 
บทนิยาม  

(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส)์ 
 

  “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้า
เสนอราคาในการประกวดราคาของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้
  (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย     
ท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงาน และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี ้
  (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด          
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึง่หรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงาน และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
  คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่ ให้หมายความว่า 
  (ก) กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า ผู้ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข) กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงาน ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร     
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ี
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สํานักงาน ในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน 
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

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

 
 



           
 
                     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 

         “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคาราย
หนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ 
ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรบัเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้
เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกต ิ
 

------------------------------------- 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

�  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     �  ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
      สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน........................แผ่น 
         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ        จํานวน........................แผ่น 

     ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)            จํานวน..........................แผ่น 
    �  ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
                 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน..............................แผ่น 
                 หนังสือบริคณห์สนธิ             จํานวน.............................แผ่น 
                 บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน......................แผ่น 
                 บัญชผีู้ถือหุ้นรายใหญ่      จํานวน.......................แผ่น 
       ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)    จํานวน.......................แผ่น 
�  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
     �  ก)  บุคคลธรรมดา 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน........................แผ่น 
     �  ข)  คณะบุคคล 
      สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จํานวน.........................แผ่น 
                 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน...........................แผ่น 
�  3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
           สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จํานวน.........................แผ่น 
     �  ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                - บุคคลสัญชาติไทย 
         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน........................แผ่น 
                - บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 
                  สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน...........................แผ่น 
     �  ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
                - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน........................แผ่น 
    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ    จํานวน.........................แผ่น 
    ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)         จํานวน.......................แผน่ 
                - บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.....................แผ่น 
   หนงัสือบริคณห์สนธิ                จํานวน.........................แผ่น 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จํานวน........................แผ่น 
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่             จํานวน........................แผ่น 
   ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)           จํานวน........................แผ่น 
 

/� 4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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� 4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
     �  ................................................................................................................................................................ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถูกต้อง 
  และเป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................(ผู้เสนอราคา)      
(.........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต  :  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ ผู้เสนอ 
        ราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  
         บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

   1.  แคตตาล็อคและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน……………..แผ่น 
   2. หนังสือมอบอํานาจท่ีปิดอากรแสตมป ์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให ้
      บุคคลอ่ืนทําการแทน จํานวน………………แผ่น   
  3. หลักประกันซอง       จํานวน………………แผ่น 
  4. อ่ืน ๆ(ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………..…............…………………………............................ 
     ………………………………………………………………………………………….....................…..…………....................……........       
 ………………………………………………………………………………………………..............…..............................……………… 

………………………………………………………………………………………………..…….......................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………...........………..……............................…… 
........................................................................................................................................................................... 

 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถูกต้องและ

เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                      (ลงชื่อ)……………………….............….…………(ผู้เสนอราคา) 
                      (………………..........…………………….) 

 
 

 



 
แบบหนังสือค้ําประกัน 

(หลักประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)์ 
 

เลขท่ี.....................................................     วันท่ี.................................................. 
  ข้าพเจ้า......................(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)......................สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี............................... 
ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................... 
โดย.....................................ผูมี้อํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ....  
...........(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา).................ดังมีข้อความต่อไปนี ้
 1. ตามท่ี..........(ชื่อผู้เสนอราคา)...........ได้ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ้าง.............ตามเอกสาร
ประกวดราคาเลขท่ี..............ซึง่ต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ..............(ชื่อส่วนราชการท่ีออก
ประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา) เป็นจํานวนเงิน....................บาท(................................) นัน้ 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกันลูกหนี้ชั้นต้นในการชําระ
เงินตามสิทธิเรียกร้องของ ............(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา)...............จํานวนไม่เกิน......... 
......................................บาท(......................................) ในกรณี................(ชื่อผู้เสนอราคา)..............................ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างอันเป็นเหตุให.้...........(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา)....... 
มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆรวมท้ัง กรณีท่ี .............(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ใบลงนามในสัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทํา
สัญญาหรือมิไดว้างหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธ ิ     
ใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและ..................(ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ/ชื่อหน่วยงานจัดหา).................... ไม่จําเป็นต้อง
เรียกร้องให.้..(ชื่อผู้เสนอราคา) ชําระหนี้นั้นก่อน.... 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 3. ถ้า.....(ชื่อผู้เสนอราคา)....................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป ข้าพเจ้ายินยอมท่ี
จะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลายืนราคาท่ีได้ขยายออกไปดังกล่าว 
  ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ  
 
       (ลงชื่อ)......................................................ผู้คํ้าประกัน 

                    (.................................................) 

                   ตําแหน่ง.............................................. 

     (ลงชื่อ)......................................................พยาน 

                  (................................................) 

            (ลงชื่อ)....................................................พยาน 

                   (................................................) 
 
 
 
 

 



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 

โครงการ    จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 3,350  ตัน  
ดําเนินการ    โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ   จํานวน/ 
   ตัน 

ราคา/ 
ซอง 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

เป็นเงิน 
บาท 

กําหนด 
ส่งมอบ 

       
       
       
       
       

       
 

เป็นเงินท้ังสิ้น 
  

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



 
ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

 1. ข้าพเจ้า......................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)....................................อยู่เลขท่ี.....................................
ถนน.....................................ตาํบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................
โทรศัพท์...........................................โดย........................................................................................................................ 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ  ในเอกสารซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี)  เลขท่ี ............................................โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมท้ังรับรองว่า ข้าพเจ้า      
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ดังต่อไปนี้ 
ลําดับ 
ท่ี 

รายการ ราคา/หน่วย ภาษีมูลค่าเพ่ิม
(ถ้ามี) 

จํานวน รวมเป็นเงิน กําหนดส่ง
มอบ 

   
 
 
 
 
 
 

      

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   
 
(..............................................) ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........................วัน นับแต่วันเสนอราคา และสํานักงาน อาจรับคําเสนอ
นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ี 
สํานักงาน ร้องขอ 
 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ กับ สํานักงาน  ภาย
ใน....................................วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา 
  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สํานักงาน ก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ...................ของราคาตามสัญญา
ท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สํานักงาน ริบหลักประกันการเสนอ
ราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใชค่้าเสียหายใดท่ีอาจมีแก่ สํานักงาน และ สํานักงาน มี
สิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ สํานักงาน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 
 5.ข้าพเจ้ายอมรัยว่า สํานักงาน ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมท้ังไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 
 

/6. บรรดาหลักฐาน.................. 
 



 
 

  6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ สํานักงาน ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
 สําหรับตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง สํานักงาน ไม่ส่งคืนให ้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับตัวอย่างนั้น 
 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามผูกพันแห่งคําเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ..........................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจํานวนเงิน
............................บาท  มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต่างๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้วและเข้าใจ      
ดีว่า “สํานักงาน”  ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9. ใบเสนอราคาได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล  หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย         
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ท่ีได้ยื่นเสนอราคาในคราว   
เดียวกัน  
                    เสนอมา ณ วันท่ี........................เดือน................................. พ.ศ. ................ 

       ลงชื่อ...................................................... 

           (.................................................) 

              ตําแหน่ง.............................................. 

                  ประทับตรา (ถ้ามี) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัญญาซื้อขาย 
     สัญญาเลขท่ี...………………. 

 

 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ....................................... ตําบล/แขวง..........................  อําเภอ/เขต....................... 
จังหวัด................................. เม่ือวันท่ี……...….เดือน………………….….พ.ศ……………….ระหว่าง....................................... 
โดย…………………………………..…………….………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซ้ือ”  ฝ่ายหนึ่ง กับ......................  
……………...………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ ...............................……………………………..มีสํานักงานใหญ่อยู่
เลขท่ี…..……..ถนน……………….……ตําบล/แขวง………………….….อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด………….……………
โดย……………………………….………..……….. ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนติิบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………..…….ลงวันท่ี..…………………………..……………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี   
………….……….…………………)*  แนบท้ายสัญญานี ้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา   ให้ใช้ข้อความว่ากับ
............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............ถนน...............................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด................................)*  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้   เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.   ข้อตกลงซ้ือขาย 
 ผู้ซ้ือตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย.......…………………………………………………………จํานวน....…………...

เป็นราคาท้ังสิ้น..............................บาท  (……………………………………………..……………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
จํานวน…………………...บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว 

  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของท่ีขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

  ในกรณีท่ีเป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า  เม่ือตรวจทดลองแล้วต้อง
มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ด้วย 

ข้อ 2.   เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

      เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ข้อ 2.1 ผนวก  1  .………..(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)...................      จํานวน…………..….....หน้า 
  ข้อ 2.2 ผนวก  2  ..………….(แค็ตตาล็อก)*  ..................                  จํานวน………….……...หน้า 
  ข้อ 2.3 ผนวก  3  ................(แบบรูป)* ........................                   จํานวน……..……....….หน้า   
  ข้อ 2.4 ผนวก  4  ………..(ใบเสนอราคา).......................                    จํานวน………..…….…หน้า 
 ข้อ 2.5 ผนวก  5  ………..……ฯลฯ……………………………..                   จํานวน…………...…...หน้า 
 ข้อ 2.6 ผนวก  6  ………..……ฯลฯ……………………………....                  จํานวน………..….…...หน้า 
 ข้อ 2.7 ผนวก  7  …………..…ฯลฯ………………………………..                 จํานวน………...………หน้า
 ข้อ 2.8 ผนวก  8  ………..……ฯลฯ……………………………....                  จํานวน………..….…...หน้า 
 ข้อ 2.9 ผนวก  9  …………..…ฯลฯ………………………………..                 จํานวน………...………หน้า 

 
       ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี ้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ   

และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม   คําวินิจฉัยของผู้ซ้ือ 
 

ข้อ 3. การส่งมอบ/………… 
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ข้อ 3. การส่งมอบ 
  ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของท่ีซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ  ณ ………………….…….…………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….ภายในวันท่ี……….…...เดือน  
……………….……….. พ.ศ. ……..…… ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  1  แห่งสัญญานี้  พร้อมท้ังหีบห่อ
หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว  หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซ้ือ ณ…………………………………………
ในเวลาราชการ  ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า..............วันทําการ 

ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของท่ีจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของท่ีผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีไม่ใช่เรือไทย      หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ท้ังนี ้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ
จะเป็นแบบ  เอฟโอบี , ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ    หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง  (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ี  
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
พานิชยน์าวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุก
ของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซ้ือด้วย 
   ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว  ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซ้ือ แต่จะ
ขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชําระ
เงินค่าสิ่งของเม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได ้

 ข้อ 5. การตรวจรับ 
  เม่ือผู้ซ้ือได้ตรวจรับสิ่งของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซ้ือจะออกหลักฐาน
การรับมอบไว้ให้    เพ่ือผู้ขายนํามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1  ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธ ิ 
ท่ีจะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และนําสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะ
เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
  ในกรณีท่ีผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน   หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้อง
ท้ังหมด   ผู้ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะส่วนท่ีถูกต้อง  โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ * (ความในวรรค
สามนี้ จะไม่กําหนดไว ้ ในกรณีท่ีผู้ซ้ือต้องการสิ่งของ ท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของท่ีประกอบเป็นชุด
หรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว  จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)   
 

ข้อ 6. การชําระเงิน/.......... 
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 ข้อ 6. การชําระเงิน 

  ( ผู้ซ้ือตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขายเม่ือผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ  ตามข้อ 5   ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว  ) 
  ผู้ซ้ือตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1  ให้แก่ผู้ขายด้วย ดังนี ้

6.1 เงินล่วงหน้า จํานวน……....บาท(.....…....)  จะจ่ายให้ภายใน…….….วัน นับแต่วันทําสัญญาฉบับ
นี้  ท้ังนี้โดยผูข้าย จะต้องนําหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น……..……..   (หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………………………………..เต็มตามจํานวนเงินล่วงหน้าท่ีจะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซ้ือเป็น
หลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านั้น 

6.2  เงินท่ีเหลือ  จํานวน….…..บาท  (…....….)  จะจ่ายให้  เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว)* 

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ ผูซ้ื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย  ชื่อ
ธนาคาร……………………………………………สาขา…………….…………………….ชื่อบัญช…ี……………………………………………
และเลขท่ีบัญช…ี……………………………………… 

ท้ังนี้  ผูข้ายตกลง  เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนเงิน    ท่ี
ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว  จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ   (ความในวรรคนี้ ใช้สําหรับ
กรณีท่ีส่วนราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด)  

 ข้อ 7. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา………………
เดือน………..ปี นับแต่วันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ  ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี
ดังเดิม  ภายใน….……….วัน    นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในขณะทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
เป็นจํานวนเงิน......…………………บาท(…………………………………..………...………………)ซึ่งเท่ากับร้อยละ.….(.....%)      
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันท่ีผู้ขายนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซ้ือจะคืนให้เม่ือผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
นี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซ้ือจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)* 

 ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว    ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือ
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง   หรือไม่ครบจํานวน   ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนได ้
  ในกรณีท่ีผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ )* ข้อ 8 เป็นจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  แล้วแต่ผู้ซื้อจะ
เห็นสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซื้อสิ่งของจากบคุคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกําหนด
.......................เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 

 
ข้อ 10. ค่าปรับ/………….. 
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 ข้อ 10. ค่าปรับ 
  ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิได้ใช้สิทธิบอกเลกิสัญญาตามสัญญาข้อ  9   ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซ้ือเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ...........(..…….%) ของราคาสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา
จนถึงวันท่ีผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วน 

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือ
ขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป   ทําให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย   
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
 ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้  ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  ผู้ออกหนังสือคํ้าประกันตาม
สัญญา  (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา   ข้อ 9 วรรคสองก็ได้  
และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขายเม่ือครบกําหนดส่งมอบแล้ว  ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย         

 ข้อ 11. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม   จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซ้ือโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ  

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือ 
หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย   เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ
ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ี
เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะขอ
ขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิน้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือ      
ท่ีจะพิจารณา 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ         
ไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 (ลงชื่อ)………………………………………...ผู้ซ้ือ 
         (………………….…………………….) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………...ผู้ขาย 

           (………..………………………………..) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………...พยาน 
       (…………………………………………..) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………...พยาน 
      (………………..………………………….) 









ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

                               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
1. ชื่อโครงการซื้อปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท์)  จํานวน 3,350  ตัน  

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
    2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรร    5,695,000.-   บาท 
    3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   30 กันยายน  2558 
          เป็น 5,695,000.-  บาท  ราคาตันละ 1,700 บาท  
    4.  ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
         4.1 ของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี สรุปราคากลางของคณะกรรมการฯ  
               เม่ือวันท่ี  30  กันยายน  2558 
         4.2 ของกรมพัฒนาท่ีดินสรุปราคาปัจจัยการผลิต/และราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่าง ๆ 
              ประจําปีงบประมาณ 2559  เม่ือวันท่ี  3  กันยายน  2558 
    5.  รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  จํานวน  3 ราย คือ 
          5.1 นายสุรินทร์  ไวยเจริญ            นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
          5.2 นางสาวสมใจ  เส้งเซ่ง             เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ               กรรมการ 
          5.3  นางจรัญญา  ทับไทร              นักวิชาการเกษตร                                กรรมการ  



( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื $อวัสดุปูนเพื�อการเกษตร โดโลไมต์ (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) พร้อมขนส่ง จาํนวน ๓,๓๕๐ 
ตนั โดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื !อวสัดปุนูเพื�อการเกษตร 
โดโลไมต์ (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) พร้อมขนสง่ จํานวน ๓,๓๕๐ ตนั โดยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามรายการ ดงันี ! 

วสัดปุนูเพื�อการเกษตร โดโลไมต์
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )พร้อมขนส่ง

จํานวน ๓,๓๕๐ ตนั

ผู้ มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี !
๑. เป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื !อดงักลา่ว
๒. ไม่เป็นผู้ ที�ถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ !งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่สํานกังานพฒันา

ที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวาง
การแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั !งนี !

๔. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิGหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ !นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั�งให้สละสทิธิGความคุ้มกนัเช่นวา่นั !น

๕. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที�ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สญัญาตามที� กวพ. กําหนด

6.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวขอ้งกบั โดโลไมท ์แยกแต่ละกรณี ดงันี&

                           6.1 กรณีเป็นเจา้ของประทานบตัรโดโลไมท ์
                                  - ตอ้งมปีระทานบตัรของตนเองเท่านั&น และประทานบตัรยงัไม่หมดอายุ
                                 - ตอ้งมใีบอนุญาตแต่งแรโ่ดโลไมท ์หรอืใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานโดโลไมทข์อง
ตนเองที�ยงัไม่หมดอายุ
                         6.2 กรณีเป็นเจา้ของใบแต่งแรโ่ดโลไมท ์หรอืผูป้ระกอบการกจิการโรงงานโดโลไมท ์
                               - ตอ้งมใีบอนุญาตแต่งแรโ่ดโลไมท ์หรอืใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานโดโลไมท ์

ของตนเองที�ยงัไม่หมดอายุ
                              - ตอ้งมหีนังสอืรบัรองแหล่งที�มาของโดโลไมทท์ี�ไดร้บัประทานบตัร ไดแ้ก่ สําเนาสญัญาซื &อ
ขาย หรอืสาํเนาขอ้ตกลง กบัเจา้ของประทานบตัร พรอ้มสาํเนาประทานบตัรโดโลไมทท์ี�ยงัไม่หมดอายุ ซ ึ�งมอีายุ
ครอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน หรอืใบเสรจ็รบัเงนิค่าภาคหลวงแร ่หรอืสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าภาคหลวงแร ่พรอ้มผู ้
มอํีานาจรบัรอง
                        6.3 กรณีเป็นตวัแทนจาํหน่ายโดโลไมท ์
                             - ตอ้งแนบหนังสอืแต่งตั&งเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากผูผ้ลติ (ฉบบัจรงิพรอ้มสาํเนา) และตอ้ง
แนบหลกัฐานตน้ฉบบัใหต้รวจสอบ และหนังสอืรบัรองแหลง่ที�มาของแรซ่ ึ�งตอ้งไม่ซํ &าซอ้นกบัผูเ้สนอราคารายอื�น
ทั&ง  2  กรณี พรอ้มเอกสารขอ้  6.1 หรอื ขอ้ 6.2
กรณีใบอนุญาตแต่งแร ่และ/หรอื ประทานบตัรใกลห้มดอายุ หรอืหมดอายุ ใหด้ําเนินการขอ
อนุญาตต่ออายุ พรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรอื ประทาน
บตัรมาดว้ย และแนบใบอนุญาตมแีรไ่วใ้นครอบครอง
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สําเนาถกูต้อง

สมพิศ พนัธุ
(นางสาวสมพิศ พนัธุ)

เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน
ประกาศขึ !นเวบ็วนัที� ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดย นางสาวสมพิศ พนัธุ เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน
ไม่มีการจดัทําเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

   7. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลและมผีลงานประเภทเดยีวกนักบังานที�ประกวดราคาซื &อ(ขายโดโลไม

ท)์ ในวงเงนิสญัญาและไม่นอ้ยกว่า 2,800,000 บาท ในสญัญาเดยีวกนัและเป็นผลงานที�เป็นคู่สญัญาโดยตรง
กบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมกีฎหมาย
บญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิ�น รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานเอกชนที�สาํนักงานเชื�อถอื 

๘. บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๙.บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ�งได้ดําเนินการจดัซื !อจดัจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชี
กลางที�เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐ

๑๐. คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั !งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กิน 
สามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้

กําหนดยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที� ........................ ตั !งแตเ่วลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถซื !อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบ
จดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ในวนัที� ........................ ถึงวนั
ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระ
เงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th,http://r11.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์
หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที� พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พบชาย สวสัดี

(นายพบชาย สวสัดี)

ผู้ เชี�ยวชาญด้านวางระบบการพฒันาที�ดิน รักษาราชการแทน

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑
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( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที% ........................
ประกวดราคาซื �อวัสดุปูนเพื%อการเกษตร โดโลไมต์ (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) พร้อมขนส่ง จาํนวน ๓,๓๕๐ ตัน 

โดยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สาํนักงานพัฒนาที%ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที% พฤศจกิายน ๒๕๕๘

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี  เรียกวา่ "สํานกังาน" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาซื  อวสัดปุนูเพื�อการเกษตร โดโลไมต์ (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) พร้อมขนสง่ จํานวน ๓,๓๕๐ ตนั โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดงันี  

วสัดปุนูเพื�อการเกษตร โดโลไมต์
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )พร้อมขนสง่

จํานวน ๓,๓๕๐ ตนั

ซึ�งพสัดทีุ�จะซื  อนี  ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที�จะใช้งานได้ทนัที 
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื  อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั
นี   โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี  

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ แบบสญัญาซื  อขาย
๑.๔ แบบหนงัสือคํ  าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดงักลา่ว
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๒.๒ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ที�ถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ  งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ ที�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบคุคลหรือบคุคลอื�นเป็นผู้ ทิ  งงานตามระเบียบของ ทาง
ราชการ 

๒.๓ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕

๒.๔ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิMหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ  นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละสิทธิMและความคุ้มกนัเช่นวา่นั  น

๒.๕ ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ที�ถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสญัญาตามที� กวพ. กําหนด

๒.๖ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั

๒.๗ บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ�งได้ดําเนินการจดัซื  อจดั
จ้าง ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของกรมบญัชีกลาง ที�เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐ 

๒.๘ คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั  งซึ�งมีมลูคา่ 
ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

      2.9 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวขอ้งกบั โดโลไมท ์แยกแต่ละกรณี ดงันี'

                                            2.9.1 กรณีเป็นเจา้ของประทานบตัรโดโลไมท ์
                                              -  ตอ้งมปีระทานบตัรของตนเองเท่านั'นและประทานบตัรยงัไม่หมดอายซุ ึ�งมี
อายุครอบคลุมถงึวนัส่งมอบงาน
                                              - ตอ้งมใีบอนุญาตแตง่แรโ่ดโลไมทห์รอืใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานโด
โลไมทข์องตนเองที�ยงัไม่หมดอายุ ซึ�งมอีายุครอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน
                                           2.9.2 กรณีเป็นเจา้ของใบแตง่แรโ่ดโลไมทห์รอืผูป้ระกอบการกจิการโรงงานโดโล
ไมท ์
                                             - ตอ้งมใีบอนุญาตแตง่แรโ่ดโลไมท ์หรอืใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน โด
โลไมทข์องตนเองที�ยงัไม่หมดอายุ ซึ�งมอีายุครอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน
                                            - ตอ้งมหีนังสอืรบัรองแหล่งที�มาของโดโลไมทท์ี�ไดร้บัประทานบตัรไดแ้ก ่สําเนา
สญัญาซื 'อขาย หรอืสาํเนาขอ้ตกลง กบัเจา้ของประทานบตัร พรอ้มสาํเนาประทานบตัรโดโลไมท ์ที�ยงัไม่หมดอาย ุ
ซ ึ�งมอีายุครอบคลมุถงึวนัสง่มอบงาน หรอืใบเสรจ็รบัเงนิค่าภาคหลวงแร ่หรอืสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิคา่ภาคหลวงแร ่
พรอ้มผูม้อีํานาจรบัรอง
                                        2.9.3 กรณีเป็นตวัแทนจาํหน่ายโดโลไมท ์
                                          -  ตอ้งมหีนังสอืรบัรองแต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายวสัดุปนูเพื�อการเกษตรและตอ้ง
แนบหลกัฐานตน้ฉบบัใหต้รวจสอบ และหนังสอืรบัรองแหลง่ที�มาของแรซ่ ึ�งตอ้งไม่ซํ 'าซอ้นกบัผูเ้สนอราคาราย
อื�น ทั'ง  2  กรณี พรอ้มเอกสารขอ้ 2.9.1 หรอื ขอ้ 2.9.2 

กรณีใบอนุญาตแต่งแรแ่ละประทานบตัรใกลห้มดอายุ ใหด้ําเนินการขอ
อนุญาตตอ่อายุ พรอ้มแนบหลกัฐานการขอตอ่อายุ ใบอนุญาตแตง่แร่ และประทานบตัรมาดว้ย
                           2.10  ผูเ้สนอราคา ตอ้งแสดงหลกัฐานการจดทะเบยีนการคา้ ซ ึ�งกรมทะเบยีนการคา้ 
กระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ หรอืรบัรองใหไ้ม่เกนิ 1 ปี นับจนถงึวนัยื�นเอกสารประกวดราคา
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                          2.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งม ีคลงัเก็บปูนเพื�อการเกษตร และตอ้งตั'งอยูบ่รเิวณพื 'นที�เดยีวกนักบัใบ
อนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอืใบอนุญาตแตง่แร ่และตอ้งมปีูนเพื�อการเกษตร(โดโลไมท)์ อยู่ไม่นอ้ยกวา่รอ้ย
ละ  50 ของจาํนวนที�จดัซ ื 'อในคร ั'งนี '

                         2.12 ผูเ้สนอราคา ตอ้งแนบหลกัฐานแผนที�ที�ต ั'งคลงัเก็บปูนพรอ้มรปูถา่ยคลงัเก็บปูนและตอ้ง
ยนิยอมและอํานวยความสะดวกให ้ คณะกรรมการประกวดราคา ฯ เขา้ตรวจสอบปรมิาณปูนเพื�อการเกษตร
พรอ้มบนัทกึภาพ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไม่สามารถนําตรวจปรมิาณปูนได ้ ใหทํ้าหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ ้
รบัมอบอํานาจนําตรวจแทน พรอ้มมอบหลกัฐานหนังสอืมอบอาํนาจให ้ คณะกรรมการประกวดราคา ฯ
ที�ตรวจสอบปรมิาณในวนัที�ทําการตรวจ หากไม่สามารถดาํเนินการตรวจปรมิาณปูนได ้ ใหถ้อืวา่ผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคารายนั'นไม่ผ่านการพจิารณาในการซื 'อคร ั'งนี '

                         2.13 ผูเ้สนอราคา ตอ้งนําตวัอย่างปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท)์ ที�เสนอขาย จาํนวน 2  
กโิลกรมั พรอ้มทั'งผลการวเิคราะหค์่า CCE, pH, Mgo,Cao, ความชื 'นและขนาดความละเอยีดโดยสถาบนัที�เป็น
ที�ยอมรบั(ผลการวเิคราะหร์บัรองภายในไม่เกนิ 6  เดอืน กอ่นการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพรอ้มเอกสารประกวด
ราคาในวนัยื�นซอง
                         2.14 ผูเ้สนอราคา จะตอ้งนําตวัอย่างกระสอบสําหรบับรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท)์ มา
ยื�นพรอ้มเอกสารประกวดราคาในวนัยื�นซอง จาํนวน  1  ชดุ
                         2.15 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิตบิคุคลและมผีลงานประเภทเดยีวกนักบังานที�ประกวดราคาซื 'อ
ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส ์ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า 2,800,000  บาท ในสญัญาเดยีวกนัเท่านั'น และเป็นผล
งานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น 
หน่วยงานอื�นซึ�งมกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิ�น รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานเอกชนที�

สาํนักงานเชื�อถอื

๓.    หลักฐานการยื%นข้อเสนอ
ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคลให้ยื�น สําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั  น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั  งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีที�ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคล
ธรรมดาที�มิใชส่ญัชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคล ให้ยื�นเอกสารตามที�
ระบ ุไว้ใน (๑)
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                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม (ถ้ามี)
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั  งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๒)    หนงัสือมอบอํานาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผู้ เสนอราคา มอบ
อํานาจให้บคุคลอื�นลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของ ผู้ เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ แทน
                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา (ถ้ามี)
                                           (๔.๒)   หนงัสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)
                                           (๔.๓)   หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั  งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื  อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี   โดยไม่มี
เงื�อนไขใดๆ ทั  งสิ  น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วนลงลายมือชื�ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวั
ตนของผู้ เสนอราคา โดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหนว่ย และหรือต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิด
ราคารวมทั  งสิ  นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ทั  งปวง จน
กระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ พื  นที�ในเขตความรับผิดชอบของ สํานกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ จงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี ,นครศรีธรรมราช,พงังา,ระนอง,ชมุพร,กระบี� และภเูก็ต ตามที�กําหนดไว้ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)

ราคาที�เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไม่เกิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสญัญาซื  อขาย 
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๔.๔ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะเฉพาะ
ของ โดโลไมต์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เพื�อประกอบการพิจารณา 
หลกัฐานดงักลา่วนี   สํานกังานจะยดึไว้ เป็นเอกสารของทางราชการ

สําหรับแคตตาลอ็กที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วนั

๔.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม และรายละเอียด
ประกอบรายการตามที�สว่นราชการกําหนด เพื�อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบ
สญัญา ในวนัที� ........................ ตั  งแตเ่วลา ........................ น. ถึงเวลา ........................ น. ณ สํานกังานพฒันา
ที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ทั  งนี   สํานกังานจะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ  นแก่ตวัอยา่งดงักลา่ว 
ตวัอยา่งที�เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว สํานกังานจะไม่คืนให้แก่ผู้ เสนอราคา

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั  งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ตั  งแตเ่วลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอใดๆ โดยเดด็ขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิ

ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ 
วนัประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที�มี
การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคารายนั  นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และสํานกังาน จะพิจารณาลงโทษ ผู้
เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ ทิ  งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนั  นเป็นผู้ ที�ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่ว 

ผู้ เสนอราคาที�ถกูตดัรายชื�อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตเุป็นผู้ เสนอราคาที�มีผล
ประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคาซื  อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอทุธรณ์คําสั�งดงักลา่วตอ่
ปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งจากสว่นราชการ การวินิจฉยัอทุธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็น
ที�สดุ 
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ในกรณีที�ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกบัคําคดัค้านของผู้อทุธรณ์และเห็นวา่ การยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ�งให้ปลดักระทรวงมี
อํานาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้

๔.๘ ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตัิ ดงันี  
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทั  งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ห้ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา
                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาสามารถศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื  อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี   จํานวน ๒๘๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สอง
แสนแปดหมื�นสี�พนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ หนงัสือคํ  าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ  าประกนั ดงั
ระบใุนข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่ สํานกังานพฒันาที(ดนิเขต 11 โดยเป็นเช็คลงวนั
ที�ที�ยื�นการเสนอราคาทางระบบการจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั  นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ
ของทางธนาคาร

๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
กรณีที�ผู้ เสนอราคานําเช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการ

เสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้สว่นราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนั
ที� ........................ ตั  งแตเ่วลา ........................ น. ถึง ........................ น.

หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี   สํานกังานจะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ คํ  าประกนัภายใน ๑๕ 
วนั นบัถดัจากวนัที�ได้พิจารณาในเบื  องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ เสนอราคารายที�คดัเลือกไว้ ๓ ลําดบัแรก จะคืนให้
ตอ่เมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื�อผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี  ย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิGในการพจิารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั  งนี   สํานกังานจะ
พิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคาตํ�าสดุ และจะพิจารณาจาก ราคารวม
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๖.๒ หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อเสนอ
ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั  น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเลก็น้อย หรือผิดแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในสว่นที�มิใช่สาระสําคญั ทั  งนี   เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อสํานกังานเทา่นั  น

๖.๓ สํานกังานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดงั
ตอ่ไปนี  
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ เสนอราคารายนั  นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบการจดัซื  อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื  อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ
การจดัซื  อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังาน
                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อนิตบิคุคล หรือลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์อยา่งหนึ�งอย่างใด หรือทั  ง
หมดการเสนอราคาทางระบบการจดัซื  อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื�น 

๖.๔ ในการตดัสนิการประกวดราคา หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชี  แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื�น
ใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ สํานกังานมีสทิธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถกูต้อง 

๖.๕ สํานกังาน ทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั  ง
หมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื  อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไมพ่ิจารณาจดัซื  อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั  งนี   เพื�อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ สํานกังานเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั  งสํานกังาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิ  งงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อได้ว่าการยื�นเสนอราคากระทําการโดยไม่
สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมายื�นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาที�มีสทิธิ ได้
รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น หรือเป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สํานกังานมีอํานาจที�จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคาที�
ได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และสํานกังานจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนั  นเป็นผู้ ทิ  งงาน 

ในกรณีนี  หากปลดักระทรวงพิจารณาเหน็วา่การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาที�ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ�ง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลกิการพิจารณาผล การ
เสนอราคาดงักลา่วได้

๗.     การทาํสัญญาซื �อขาย
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๗.๑ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน ภาย
ใน ๕ วนัทําการของทางราชการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื  อ สํานกังานจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ แทน
การทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัทําการของทางราชการ หรือสํานกังานเห็นวา่ไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื  อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบัสาํนกังานภายใน 
๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาสิ�งของ
ที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ให้สํานกังานยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอย่างใดดงั
ตอ่ไปนี  
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่ สํานกังานพฒันาที%ดินเขต 11 โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทํา
สญัญาหรือก่อนหน้านั  น ไมเ่กิน ๓ วนัทําการของทางราชการ 
                          (๓)     หนงัสือคํ  าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืคํ  าประกนั ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒)
                          (๔)     หนงัสือคํ  าประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทนุหรือ
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ  าประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้สว่นราชการ
ตา่งๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ  าประกนัของธนาคารที� กวพ. กําหนด 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันี  จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี  ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ (ผู้
ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื  อขายแล้ว

๘.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซื  อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ตอ่วนั

๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาซื  อขาย ตาม

แบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื  อขายที�เกิดขึ  นภายในระยะ
เวลาไมน้่อยกวา่ ๓ เดือน นบัถดัจากวนัที�ผู้ซื  อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั
เดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื%นๆ
๑๐.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื  อครั  งนี   ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙

การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อสํานกังานได้รับอนมุตัิเงินคา่พสัดจุากเงินงบ
ประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเทา่นั  น 
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๑๐.๒ เมื�อสาํนกังานได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื  อสิ�งของตามที�
ได้ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศและของนั  น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ�งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี  
                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื  อขายดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตั  งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื  อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื  อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั  น โดยเรืออื�น
ที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั  นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น 
                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้ เสนอราคาซึ�งสํานกังานได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ สํานกังานจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือ
คํ  าประกนัการยื�นข้อเสนอทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั  งจะพิจารณา ให้
เป็นผู้ ทิ  งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ สํานกังานสงวนสทิธิMที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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