
( สาํเนา )
ประกาศกรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื �อวัสดุปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) จาํนวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนส่ง ด้วยวธีิ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กรมพฒันาที�ดนิ โดย สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื �อ

วสัดปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนสง่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

bidding) ราคากลางของงานซื �อในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ�ง

แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี �

 

 ซื �อวสัดปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์

) จํานวน ๓,๐๐๐ ตนั พร้อมขนสง่

(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๑  งาน

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี �

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงานของหนว่ย

งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ

กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                 ๗. เป็นนิตบิคุคล ผู้ มีอาชีพให้ขายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ โดย

สาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนั

เป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ

เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�ความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ๒



สาํเนาถกูต้อง
 

เจตณี บวัเผียน

(นางเจตณี บวัเผียน)

 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

 โดย นางเจตณี บวัเผียน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

 เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� ๒/๒๕๖๕

กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคารในระหวา่งวนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ถงึวนัที� ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภาย

หลงัจากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th;

https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข

๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในวนัและเวลาราชการ

 
 
 ประกาศ ณ วนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

 

(นายภิญโญ สวุรรณชนะ)

ผู้ อํานวยการสาํนกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑

ปฎิบตัริาชการแทน อธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ

 

 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที� ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา
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รางขอบเขตของงาน  
จัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท )  จำนวน  3,000 ตัน พรอมขนสง 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  สุราษฎรธาน ี
............................. 

       1. ความเปนมา 
       ตามท่ีกรมพัฒนาที่ดิน  ไดจัดสรรเงินงบประมาณป 2565 ใหสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  

ดำเนินการจัดหาวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จำนวน 3,000  ตัน กิจกรรมหลักท่ี 8 
ปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรมยอยที่ 8.2 ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด เพ่ือนำไปสงเสริมการปรับปรุงดินในพ้ืนที่ดินกรด 
แกเกษตรกร ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืช  

      เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ ที่ทำการเกษตรมีปญหาเปนดินเปรี้ยวจัด และเปนดินกรด พืชที่ปลูกใน
พ้ืนที่ดังกลาวไมสามารถเจริญเติบโตได เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจำเปนตอง
ใชปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ปรับปรุงดินกอน  เพื่อลดสภาพความเปนกรดในดินชวยใหพืชที่ปลูก
เจริญเติบโต สามารถเพ่ิมผลผลิตได โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) เพื่อสงมอบให สถานีพัฒนาที่ดินในเขตรับผิดชอบ นำไปสงเสริมให
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย  ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทำการเกษตรของตนเอง  โดยการ
หวานและไถกลบปูนโดโลไมท  ดังนั้น  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  จึงไดดำเนินการกำหนดขอบเขตการ
จัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร โดโลไมท  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเพ่ือใชในการจัดซื้อ 

       2. วัตถุประสงค 
   2.1 เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืช พัฒนาและฟนฟู

ทรัพยากรท่ีดินในเชิงคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยการสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดิน 
   2.2 เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรย่ังยืน 
   2.3 พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ำ แกปญหาทรัพยากรดิน การปรับปรุงบำรุงดินใหมีความอุดม

สมบูรณ  และเหมาะสมกับการใชประโยชน สงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรดินใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

 

        3. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อให เปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นท่ีเขาเสนอใหแก กรมพัฒนาท่ีดิน โดย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10  ผูยื่นขอเสนอจะตองย่ืนเอกสาร ท่ีเก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี  ดังน้ี 
  3.10.1 กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 

       - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น และประทานบัตรยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุ
ครอบคลุมถงึวันสงมอบงาน   

       - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของ
ตนเองที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 

 3.10.2 กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรอืผูประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท 
      - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท     

ของตนเองที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
 - ตองมีหนังสอืรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดรับประทานบัตร ไดแก  สำเนาสัญญา

ซื้อขาย หรือสำเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตร พรอมสำเนาประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมี
อายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร 
พรอมผูมีอำนาจรบัรอง 

3.10.3 กรณีเปนตัวแทนจำหนายโดโลไมท 
           - ตองแนบหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต และหนังสือรับรองแหลงที่มา

ของแร (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ 3.10.1 หรือ ขอ 3.10.2  
 กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุ หรือหมดอายุ ใหดำเนินการ

ขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสำเนาหลักฐานการขอตออายุ ใบอนุญาตแตงแร  และ/หรือ ประทานบัตร
มาดวย  และแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 
   3.11  ผูยื่นขอเสนอตองมี คลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และตองตั้งอยูบริเวณพ้ืนที่เดียวกันกับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) อยูไมนอย
กวารอยละ 50 ของจำนวนท่ีจัดซื้อในครั้งน้ี (ผูย่ืนขอเสนอราคาจัดทำรูปภาพ คลังเก็บโดโลไมท พรอมระบุ
จำนวน  วัน  เดอืน  ป ที่ถายภาพ พรอมลงลายมือชื่อและประทับตรา(ถามี)) 
   3.12  ผูยื่นขอเสนอตองนำตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขาย จำนวน 2  กิโลกรัม  
พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้นและขนาดความละเอียด โดยสถาบันที่เปนที่
ยอมรับ (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน 6  เดือน กอนการย่ืนเสนอเอกสาร) มายื่นพรอมเอกสาร
ประกวดราคาในวันและเวลาที่กำหนด  
            3.13 ผูยื่นขอเสนอจะตองนำตัวอยางกระสอบสำหรับบรรจุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) มายื่น
พรอมเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง  จำนวน  1  ชุด     

          3.14 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ 
            3.15 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
            3.16 ผูยื่นขอเสนอคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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3.17 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง  
และหนังสือรับรองผลงานของผูรับจางตองเปนวงเงินในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา  2,500,000 บาท 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รฐัวิสาหกิจ 

3.18 ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนรายชื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) กับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) หากตองการไดรับสิทธิ
แตมตอใหแนบสำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนที่ไมเกินรอยละ 10 หนวยงานฯ จะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs รายดังกลาว 
โดยจัดเรียงลำดับผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยืนขอเสนอ
รายอื่น ไมเกินรอยละ  10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน 3 ราย โดยการพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสาร
ประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) เทานั้น หากผูประกอบการ (SMEs)  ไมยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผูประกอบการ SMEs รายนั้น
ก็จะไมไดรับสิทธิการไดแตมตอในการเสนอราคาดังกลาว แตไมถือวาผูย่ืนขอเสนอราคารายนั้นเปนผูไมผาน
คุณสมบัติแตอยางใด 

3.19 หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอราคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหจัดซื้อจัดจางจากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนนิติบุคคล 
ท่ีจัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายไทย 

 
 4. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 

4.1   คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 
                    4.1.1  ตองมีสมบัติทางเคม ี ดังนี้ 

- มีคา CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ำกวารอยละ  90 
- มีคา MgO (Magnecium Oxide ) ไมต่ำกวารอยละ 15 
- มีคา  CaO (Calcium Oxide) ไมต่ำกวารอยละ 25 
-    มีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ไมนอยกวา 8.0 

                    4.1.2  ขนาด มีความละเอียดคละกันสามารถผานตะแกรงขนาด 80 เมซ ไมต่ำกวารอยละ 80 
           4.1.3  ความชื้นไมเกินรอยละ 5 
 

 4.2  ลักษณะการบรรจุ 
    บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม บรรจุถุง 2 ชั้น 
     - ชั้นในเปนพลาสติก ปองกันความชื้นได 
     - ชั้นนอก เปนกระสอบพลาสติกสานแข็งแรง และคงทนตอการขนสง  
       และมีรายละเอียดบนกระสอบ  ดังนี้ 
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ตัวอยางการพิมพถุง 

 

กรมพัฒนาที่ดิน 
โดโลไมท 

 
 
 
 

คา Calcium  Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมตำ่กวา  90% 
บรรจุ     25    กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
(หามจำหนาย) 
ตัวอักษรสีแดง 

 
 
      5. ระยะเวลาดำเนินการ 

     -  กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน  60 วันนับถัดวันลงนามในสัญญา และหากผูรับจางสง
มอบเกินกวาระยะเวลากำหนดในสัญญา จะคิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับ
มอบแตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท 

       6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
           -  ตองสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) จำนวน 3,000 ตัน ตามสถานที่ที่สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 11 กำหนดใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  ดังน้ี 

 งวดที ่1 สงมอบ โดโลไมท  พื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี   จำนวน  550  ตัน 
  งวดที่ 2 สงมอบ โดโลไมท  พื้นที่ จังหวัดระนอง     จำนวน  270  ตัน 
 งวดที ่3 สงมอบ โดโลไมท  พ้ืนที่ จังหวัดพังงา   จำนวน  360  ตัน 
  งวดที่ 4 สงมอบ โดโลไมท  พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  550  ตัน 
  งวดที่ 5 สงมอบ โดโลไมท  พื้นที่ จังหวัดชุมพร     จำนวน  550  ตัน 
  งวดที่ 6 สงมอบ โดโลไมท  พื้นที่ จังหวัดกระบี่     จำนวน  550  ตัน 
  งวดที่ 7 สงมอบ โดโลไมท  พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต      จำนวน  170  ตัน 
       โดยจะสงมอบงวดหนึ่งงวดใดกอนก็ได แตจะตองแจงให สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ทราบเปน

ลายลักษณอักษร กอนสงมอบของอยางนอย 3 วันทำการ 
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   7. การสุมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห  
7.1 การสุมตัวอยางโดโลไมท  ใน 1 ตัวอยาง ควรสุมเก็บตัวอยางจากกระสอบจำนวน 1 

เปอรเซ็นต ของจำนวนกระสอบทั้งหมด เพ่ือเปนตัวแทนของโดโลไมทที่ตองสงวิเคราะหตรวจคุณภาพ  
ท้ังนี้ใหดำเนินการสุมตัวอยางมาจำนวน 20 กระสอบ จากจำนวน 2,000 กระสอบ (50 ตัน) กรณีที่มีจำนวน
กระสอบเศษเหลือนอยกวา 2,000 กระสอบ (50 ตัน) ใหดำเนินการสุมตัวอยางเพ่ิมมาอีก 1 ตัวอยาง โดยใช
ทอเปนปากฉลาม แทงขางถุง ลึกประมาณ 3-5 นิ้ว แลวเก็บโดโลไมทที่อยูในทอ ใสในถุงเก็บตัวอยางประมาณ 
2 กิโลกรัม เขียนรายละเอียด แลวนำสงตัวอยางไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ กลุมวิเคราะหดิน สำนักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน และวิธีการสุมใหเปนไปอยางท่ัวถึง ดังนี้ 

 (1) พ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎรธานี    จำนวน  11  ตัวอยาง 
  (2) พื้นที่ จังหวัดระนอง     จำนวน    6  ตัวอยาง 
 (3) พ้ืนที่ จังหวัดพังงา    จำนวน    8  ตัวอยาง 
  (4) พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  11  ตัวอยาง 
  (5) พื้นที่ จังหวัดชุมพร      จำนวน  11  ตัวอยาง 
  (6) พื้นที่ จังหวัดกระบี่      จำนวน  11  ตัวอยาง 
 (7) พ้ืนที่ จังหวัดภูเก็ต       จำนวน    4  ตัวอยาง 

  7.2 อตัราคาวิเคราะหตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) มีคาใชจายตัวอยางละ 1,200 บาท 
ผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะห โดยมีรายการตรวจสอบดังตอไปนี้ 
  (1) ความเปนกรดดาง (pH)   ตัวอยางละ 100 บาท 
  (2) ความชื้น (moisture)    ตัวอยางละ  100 บาท 
  (3) คาการทำใหเปนกลางของวัสดุปูน (CCE) ตัวอยางละ 200 บาท 
  (4) ปริมาณแคลเซียมออกไซด (CaO)  ตัวอยางละ 300 บาท 
  (5) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด (MgO)  ตัวอยางละ 300 บาท 
  (6) ขนาดอนุภาค (particle size)   ตวัอยางละ 200 บาท 

ราคาวิเคราะหตัวอยางปูนทางการเกษตร เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย 
พ.ศ. 2555 

7.3 ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพปูนทางการเกษตรครบทุกรายการ 
ตามขอ (1) – (6) ใชระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 7-12 วันตอตัวอยาง ในกรณีที่ตัวอยางปูนมีความชื้นสูง 
อาจตองใชระยะเวลาในการเตรียมตัวอยางกอนการตรวจวิเคราะหคณุภาพมากกวาปกติ แตไมเกิน 15 วัน 

 
 8. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการเสนอราคา 

     วงเงินในการจัดซื้อเปนเงนิทั้งสิ้น  5,100,000 บาท (หาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

        9. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมและขอสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 
     สถานที่ติดตอ ฝายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  ตำบลทาขาม  อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎรธานี  84130 โทรศัพท  0-7731–2257   โทรสาร 0-7731-2732 เว็บไซต   
http://r11_1@ldd.go.th  
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คณะกรรมการรางขอบเขตของงานฯ 

 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
(นางสาวบงกชกรณ   อาณานุการ) 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

 
 

(ลงชื่อ).................................................................กรรมการ (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
(นางสาวจินดาภรณ  เพ็ชรศริิ)              (นายประมุข  ถิ่นใหญ) 

นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ            นักสำรวจดินชำนาญการ 


