
( สาํเนา )
ประกาศกรมพฒันาที�ดนิ โดยสาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑

เรื�อง ประกวดราคาซื "อปูนเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) จาํนวน ๒,๒๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพฒันาที�ดนิ โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื  อปนูเพื�อการ
เกษตร (โดโลไมท์) จํานวน ๒,๒๐๐ ตนั ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื  อใน
การประกวดราคาครั  งนี   เป็นเงินทั  งสิ  น ๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี�หมื�นบาทถ้วน) ตามรายการ ดงั
นี   

จดัหาปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมต์)
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๒,๒๐๐ ตนั

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. เป็นนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพให้ขายพสัดทุี�ประกวดราคาซื  อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ โดย

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดั
ขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั  งนี  

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

๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๑๑. ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดงันี  
๑๑.๑ กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์

                                 - ต้องมีประทานบตัรของตนเองเท่านั  น และประทานบตัรยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุ
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ถงึวนัส่งมอบงาน
                                 - ต้องมีใบอนญุาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของตน
เองที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน

๑๑.๒ กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
                                 - ต้องมีใบอนญุาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ ของตน
เองที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน
                                 - ต้องมีหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของโดโลไมท์ที�ได้รับประทานบตัร ได้แก่ สําเนาสญัญาซื  อ
ขาย หรือสําเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมสําเนาประทานบตัรโดโลไมท์ที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายุ
ครอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ พร้อมผู้ มี
อํานาจรับรอง

๑๑.๓ กรณีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดโลไมท์
                                   - ต้องแนบหนงัสือแตง่ตั  งเป็นตวัแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบบัจริงพร้อมสําเนา) และต้อง
แนบหลกัฐานต้นฉบบัให้ตรวจสอบ และหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของแร่ซึ�งต้องไมซํ่  าซ้อนกบัผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื�นทั  ง ๒ กรณี พร้อมเอกสารข้อ ๑๑.๑ หรือ ข้อ ๑๑.๒
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ ให้ดาํเนินการขออนุญาต
ต่ออายุ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมาด้วย 
และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง

๑๒.  ผู้ เสนอราคาต้องมี คลงัเก็บปนูเพื�อการเกษตร และต้องตั  งอยู่บริเวณพื  นที�เดียวกนักบัใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตแตง่แร่ และต้องมีปนูเพื�อการเกษตร(โดโลไมท์) อยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนที�จดัซื  อในครั  งนี  

๑๓.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบหลกัฐานแผนที�ตั  งคลงัเก็บปนูพร้อมรูปถ่ายคลงัเก็บปนูและต้องยินยอม
และอํานวยความสะดวก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯ เข้าตรวจสอบปริมาณปนูเพื�อการ
เกษตร พร้อมบนัทกึภาพ หากผู้ เสนอราคาไม่สามารถนําตรวจปริมาณปนูได้ ให้ทําหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ รับ
มอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาฯ ที�ตรวจสอบปริมาณในวนัที�ทําการตรวจหากไม่สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปนูได้
ให้ถือวา่ผู้ เสนอราคารายนั  นไมผ่า่นการพิจารณาในการซื  อครั  งนี  

๑๔.  ผู้ เสนอราคา ต้องนําตวัอย่างปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) ที�เสนอขาย จํานวน ๒ กิโลกรัม
พร้อมทั  งผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, MgO, CaO, ความชื  นและขนาดความละเอียด โดยสถาบนัที�เป็นที�ยอมรับ 
(ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวนั
และเวลาที�กําหนด

๑๕.  ผู้ เสนอราคาจะต้องนําตวัอยา่งกระสอบสําหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�นพร้อม
เอกสารประกวดราคาในวนัยื�นซอง จํานวน ๑ ชดุ

๑๖.  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างและ
หนงัสือรับรองผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนั ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และ
เป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้อง
ถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ
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สําเนาถกูต้อง

เจตณี บวัเผียน
(นางเจตณี บวัเผียน)

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ

ประกาศขึ  นเวบ็วนัที� ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓
โดย นางเจตณี บวัเผียน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนั
ที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื  อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั  งแต่วนัที� ........................ ถึงวนั
ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก
ชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข 
๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในวนัและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 
กรมพฒันาที�ดิน โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ผ่านทางอีเมล์ r11_1@ldd.go.th หรือช่องทางตามที�กรมบญัชี
กลางกําหนด ภายในวนัที� ........................ โดยกรมพฒันาที�ดิน โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑จะชี  แจงราย
ละเอียดดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r11.ldd.go.th; 
https://process3.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................

ประกาศ ณ วนัที� ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภิญโญ สวุรรณชนะ

(นายภิญโญ สวุรรณชนะ)

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

ปฎิบตัิราชการแทน 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% ........................
การซื �อปนูเพื%อการเกษตร (โดโลไมท์) จาํนวน ๒,๒๐๐ ตัน

ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดยสาํนักงานพฒันาที%ดินเขต ๑๑
ลงวันที% ธันวาคม ๒๕๖๓

กรมพฒันาที�ดิน โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี � 

จดัหาปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมต์)
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๒,๒๐๐ ตนั

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)   หลกัประกนัสญัญา
๑.๕ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

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

๑.๗ ขอบเขตของงาน (TOR)
๑.๘ คณุลกัษณะเฉพาะของปนูเพื�อการเกษตร(โดโลไมท์)
๑.๙ สถานที�สง่มอบจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
๑.๑๐ สถานที�สง่มอบจงัหวดัระนอง
๑.๑๑ สถานที�สง่มอบจงัหวดัพงังา
๑.๑๒ สถานที�สง่มอบจงัหวดันครศรีธรรมราช
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๑.๑๓ สถานที�สง่มอบจงัหวดัชมุพร
๑.๑๔ สถานที�สง่มอบจงัหวดักระบี�
๑.๑๕ สถานที�สง่มอบจงัหวดัภเูก็ต

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 �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดงันี �
๒.๑๒.๑ กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์

- ต้องมีประทานบตัรของตนเองเทา่นั �น และประทานบตัรยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายุ
ครอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน
                                               - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโด
โลไมท์ของตนเองที�ยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน

๒.๑๒.๒ กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
                                               - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไม
ท์ ของตนเองที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน
                                               - ต้องมีหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของโดโลไมท์ที�ได้รับประทานบตัร ได้แก่ สําเนา
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สญัญาซื �อขาย หรือสําเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมสําเนาประทานบตัรโดโลไมท์ที�ยงัไม่หมดอาย ุ
ซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ 
พร้อมผู้ มีอํานาจรับรอง

๒.๑๒.๓ กรณีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดโลไมท์
- ต้องแนบหนงัสือแต่งตั �งเป็นตวัแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบบัจริงพร้อมสําเนา) 

และต้องแนบหลกัฐานต้นฉบบัให้ตรวจสอบ และหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของแร่ซึ�งต้องไม่ซํ �าซ้อนกบัผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื�นทั �ง ๒ กรณี พร้อมเอกสารข้อ ๒.๑๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๑๒.๒
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ ให้ดาํเนินการขออนุญาต

ต่ออายุ พร้อมแนบสาํเนาหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมาด้วย 
และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง

๒.๑๓ ผู้ เสนอราคาต้องมี คลงัเก็บปนูเพื�อการเกษตร และต้องตั �งอยู่บริเวณพื �นที�เดียวกนักบัใบ
อนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตแตง่แร่ และต้องมีปนูเพื�อการเกษตร(โดโลไมท์) อยู่ไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ ๕๐ ของจํานวนที�จดัซื �อในครั �งนี �

๒.๑๔ ผู้ เสนอราคาต้องแนบหลกัฐานแผนที�ตั �งคลงัเก็บปนูพร้อมรูปถ่ายคลงัเก็บปนูและต้อง
ยินยอมและอํานวยความสะดวก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯ เข้าตรวจสอบปริมาณปนูเพื�อ
การเกษตร พร้อมบนัทกึภาพ หากผู้ เสนอราคาไมส่ามารถนําตรวจปริมาณปนูได้ ให้ทําหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ รับ
มอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาฯ ที�ตรวจสอบปริมาณในวนัที�ทําการตรวจหากไม่สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปนูได้
ให้ถือว่าผู้ เสนอราคารายนั �นไมผ่า่นการพิจารณาในการซื �อครั �งนี �

๒.๑๕ ผู้ เสนอราคา ต้องนําตวัอย่างปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) ที�เสนอขาย จํานวน ๒
กิโลกรัม พร้อมทั �งผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, MgO, CaO, ความชื �นและขนาดความละเอียด โดยสถาบนัที�เป็น
ที�ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสารประกวด
ราคาในวนัและเวลาที�กําหนด

๒.๑๖ ผู้ เสนอราคาจะต้องนําตวัอยา่งกระสอบสําหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�น
พร้อมเอกสารประกวดราคาในวนัยื�นซอง จํานวน ๑ ชดุ

๒.๑๗ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างและ
หนงัสือรับรองผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนั ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และ
เป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้อง
ถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ

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

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �
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                                   (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
                                   (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)    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 
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(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�ในความรับผิดชอบของสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ 
ประกอบด้วย จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี, ระนอง, พงังา, นครศรีธรรมราช, ชมุพร, กระบี� และภเูก็ต ตามเอกสารแนบท้าย
เอกสาร e-bidding

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 ปนูเพื�อ
การเกษตร (โดโลไมท์) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อประกอบการ
พิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี � กรมจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอย่างของพสัดทีุ�เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้อมทั�งผลการ

วิเคราะห์ค่า CCE, pH, MgO, CaO, ความชื�นและขนาดความละเอียด โดยสถาบนัที,เป็นที,ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์
รับรองภายในไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนการยื,นเสนอเอกสาร) มายื,นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวนัและเวลาที,กาํหนด 
และนาํตวัอยา่งกระสอบสาํหรับบรรจุปูนเพื,อการเกษตร (โดโลไมท)์ มายื,นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวนัยื,น
ซอง จาํนวน ๑ ชุด โดยลงลายมือผู้ ยื�นข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวน
เอกสารที�จดัสง่หรือนํามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื�อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ในวนัที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. ณ 
สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

ทั �งนี � กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ �นแก่ตวัอย่างดงักลา่ว ตวัอย่างที�เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ ยื�นข้อเสนอ
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๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั .งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื .ออิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื .อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซื .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

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.    หลักเกณฑ์และสิทธิ�ในการพจิารณา
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๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั .งนี . กรมจะพิจารณา
ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ
กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา

รวม
๕.๓ หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิม่ถกูต้องตามข้อ 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

๕.๔ กรมสงวนสิทธ̂ิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่
ไปนี .
                                   (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

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี .แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเติมได้ กรม มีสทิธิ
ที�จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง

๕.๖ 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
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี .แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กรม มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ
ราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั .น ทั .งนี . ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกรม

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

๖.     การทาํสัญญาซื �อขาย
๖.๑ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วนภาย

ใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื .อกรมจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการทําสญัญาตามแบบ
สญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัทําการ หรือกรมเหน็วา่ไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื .อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักรมภาย
ใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ�งของที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่
ไปนี .
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซ็นสั�งจา่ยให้แก่ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ซึ�งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั .นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั .นไมเ่กิน 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
๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ
กรม จะจ่ายคา่สิ�งของซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�นๆ และคา่ใช้จา่ยทั .งปวง

แล้วให้แก่ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื�อผู้ขายได้สง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื .อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ�งของไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสง่มอบปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไม
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ท์) ตามสถานที�ที�สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สญัญาซื .อขาย ดงันี .

งวดที� ๑ สง่มอบ โดโลไมท์ พื .นที� จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน ๒๔๐ ตนั
งวดที� ๒ สง่มอบ โดโลไมท์ พื .นที� จงัหวดัระนอง จํานวน ๒๔๐ ตนั
งวดที� ๓ สง่มอบ โดโลไมท์ พื .นที� จงัหวดัพงังา จํานวน ๒๔๐ ตนั
งวดที� ๔ สง่มอบ โดโลไมท์ พื .นที� จงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวน ๔๕๐ ตนั
งวดที� ๕ สง่มอบ โดโลไมท์ พื .นที� จงัหวดัชมุพร จํานวน ๔๕๐ ตนั
งวดที� ๖ สง่มอบ โดโลไมท์ พื .นที� จงัหวดักระบี� จํานวน ๔๕๐ ตนั
งวดที� ๗ สง่มอบ โดโลไมท์ พื .นที� จงัหวดัภเูก็ต จํานวน ๑๒๐ ตนั

โดยจะสง่มอบงวดหนึ�งงวดใดก่อนก็ได้ แตจ่ะต้องแจ้งให้ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ก่อนสง่มอบของอย่างน้อย ๓ วนัทําการ

๘.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซื .อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี . หรือข้อตกลงซื .อ

ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ�งของที�ยงัไม่ได้รับมอบตอ่วนั
๙.    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

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ�ในการยื3นข้อเสนอและอื3นๆ
๑๐.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื .อครั .งนี . ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๔
การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกรมได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเทา่นั .น 
๑๐.๒ 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
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                                   (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

๑๐.๓ 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

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธ̂ิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซื .อ
เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเหน็ของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี . มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมม่ีสทิธิ
เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเติม 

๑๐.๖ 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

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการซื .อ ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัิตามหลกั

เกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ
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ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอ

หรือทําสญัญากบักรม ไว้ชั�วคราว

กรมพฒันาที�ดนิ โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

ธนัวาคม ๒๕๖๓
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        คณุลกัษณะเฉพาะ  วัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)   จำนวน  2,200 ตัน หนา 1/1

 

รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของ  โดโลไมท 
 

     1.  คุณลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 

             1.1  ตองมีคุณภาพทางเคมี 

 - มีคา  CCE (Calcium Carbonate Equivalent ) ไมต่ำกวารอยละ  90 

 - มีคา  MgO ( Magnecium Oxide ) ไมต่ำกวารอยละ 15 

 - มีคา   CaO (Calcium Oxide ) ไมต่ำกวารอยละ 25 

             1.2  ขนาดความละเอียด 

 - มีความละเอียดคละกันสามารถผานตะแกรงขนาด 80 เมซไมต่ำกวารอยละ 80 

             1.3  ความชื้น  

                            - ความชื้นไมเกินรอยละ 5 
 

 

    2 . ลักษณะการบรรจุ 

              บรรจุกระสอบละ  25  กิโลกรัม  บรรจุถุง  2  ชั้น  

   - ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได 

   - ชั้นนอก  เปนกระสอบพลาสติกสานแข็งแรง  และคงทนตอการขนสง 

     และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี้ 

 

ตัวอยางการพิมพถุง 

 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

โดโลไมท 

 

 

 

 

คา Calcium  Carbonate Equivalent (CCE) 

 ไมต่ำกวา  90% 

บรรจุ     25    กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

(หามจำหนาย) 

ตัวอักษรสีแดง 
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รายที่ ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ หมายเลขโทรศพัท เปาหมาย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตัน พรอมเบอรโทรศัพท

1 นายมนบ  จินดารักษ  084 716 1821 20 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย PGS 081 787 7562

ตําบลชางขวา

บ.สะพานกฐิน ม.4 ต.ชางขวา

อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

2 นาย ส.เสด็จ ทิพยธรรม 080 522 0635 10 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ

กลุมเกษตรอินทรีย PGS ตําบลพลายวาส 081 787 7562

บ.ทาเสาเภา ม.2 ต.พลายวาส

อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

3 นายยงยุทธ  ปลอดมสุิก 093 575 7187 10 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ

กลุมเกษตรอินทรีย PGS บานทาเฟอง 081 787 7562

บ.ทาเฟอง ม.6 ต.กรูด อ.กาญจนดษิฐ

จ.สุราษฎรธานี

4 นายทวีศักดิ์  พลายเมือง  087 897 0801 10 วาที่ ร.ต.พุฒิพงศ  คําศรี

ม.4 ต.เขาตอก อ.เคียนซา  094 463 9304

จ.สุราษฎรธานี

5 น.ส.รุงนภา กับพฤกษ  099 356 5949 10 วาที่ ร.ต.พุฒิพงศ  คําศรี

สํานักงานเกษตรอําเภอชัยบุรี  094 463 9304

6 นางณัฐวิกรณ คอสมันต  085 782 1239 20 วาที่ ร.ต.พุฒิพงศ  คําศรี

29/3 ม.1 ต.สาคู อ.พระแสง  094 463 9304

จ.สุราษฎรธานี

7 นางพรรณี  สังขเพชร 089 731 2096 20 นายวิษณุ  พิมบํารุง

33/1 ม.3 ต.บางมะเดื่อ  084 441 7455

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี

8 นายบุญสอง  พรหมราช 080 718 3282 20 นายสุวิทย  นาสินธุ

12/3 ม.4 ต.กรูด อ.พุนพิน  061 945 2999

จ.สุราษฎรธานี

9 นายพิจิตร  วัติสุ  087 284 5041 20 น.ส.ปยวรรณ พุมพวง

บ.ประสงค ม.5 ต.ประสงค อ.ทาชนะ  080 648 2134

จ.สุราษฎรธานี

10 นายประสงค  ชูแนม  096 823 1956 20 น.ส.ปยวรรณ พุมพวง

บ.หนองผักหนาม ม.6 ต.ปาเว อ.ไชยา  080 648 2134

จ.สุราษฎรธานี

 กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด งบประมาณป 2564

สถานที่สงมอบปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 240 ตัน รวม...15....ราย



รายที่ ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ หมายเลขโทรศพัท เปาหมาย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตัน พรอมเบอรโทรศัพท

 กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด งบประมาณป 2564

สถานที่สงมอบปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 240 ตัน รวม...15....ราย

11 นายสินชัย  วงคจินดา  089 871 8821 20 น.ส.พรภิมล  จันทรออน

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตําบลพรุพี 090 239 6235

394/1 ม.1 ต.พรุพี อ.บานนาสาร

จ.สุราษฎรธานี

12 นายสุริยา  ชูสีสุข 084 963 9388 20 น.ส.พรภิมล  จันทรออน

65 ม.8 ต.บานสอง อ.เวียงสระ 090 239 6235

จ.สุราษฎรธานี

13 นายอํานาจ  เรืองศริิ   089 871 7451 10 นายสุรเชนทร  แพเพชรทอง

196 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง 081 537 7825

จ.สุราษฎรธานี

14 นายบุญเลิศ  วิชัยดิษฐ  081 968 3237 10 นายสุรเชนทร  แพเพชรทอง

ม.7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 081 537 7825

จ.สุราษฎรธานี

15 นายปญญา  ชูแกว 081 537 7825 20 นายสุรเชนทร  แพเพชรทอง

ม.2 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก 081 537 7825

จ.สุราษฎรธานี

240รวมทั้งสิ้น



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

1 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 081-5413200 74 นางพรทิพย สวนชํานิ

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

2 นายถาวร ขวัญทอง 087-2683885 50 นางสาววิลาวัลย สงคคง

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

3 นายสีทน ตัดสมัย 099-0050722 33 นางวรดา สติมั่น

 ม.7 ต.บานนา อ.กะเปอร จ.ระนอง 097-3377731

4 นายศิวรักษ ศรีเกตุ 063-7507561 50 นางพัชนี กุลกระโทก

ม.2 ต.ละอุนเหนือ อ.ละอุน จ.ระนอง 087-2752974

5 นายสุชาติ ดาวเรือง 098-5566197 33 นายนพดล อุบลเลิศ

ม.5 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 095-6592620

 รวมทั้งสิ้น 240  

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2564

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นท่ี  จังหวัดระนอง 

 จํานวน   240   ตัน  รวม...........5.............ราย 

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท



หมายเลข เป้าหมาย
โทรศัพท์ ตัน

1 นายจตุพงศ์  เกตุรักษ์ 062-9499448 40 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น
45/4 ม.4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 094-7043818 082-2756344

2 นายคเน วิถี 080-6991202 20 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น
ม.1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 082-2756344

3 นายธรรมรงค์  ค าทิพย์ 095-4235369 20 นายปฏิเวธ  ทุ่ยอ้น
ม.2 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 082-2756344

4 นายสุนันท์  ทองอนันต์ 081-2702905 50 นางเกยูร ค าคง อาคาสุวรรณ
สถานีพัฒนาท่ีดิน (หลังเก่า) สาขาตะก่ัวป่า
ม.6 ต.บางไทร อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 089-9768753

5 นายวีระศักด์ิ  สินสัจธรรม 089-8721406 30 นางเกยูร ค าคง อาคาสุวรรณ
ม.5 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 089-9768753

6 สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา 081 0993269 20 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081 0993269

7 นายทศภณ  เนียมทอง 081-0962535 20 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.6 ต.ล าภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081 0993269

8 นายสน่ัน  ปัญญาดี 086-2812700 20 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.7 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 081 0993269

9 นายสมผล  เจริญภักตร์ 093-7727190 20 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.3 ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 081 0993269

รวมท้ังส้ิน 240

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบผู้รับมอบ/สถานท่ีส่งมอบรายท่ี

สถานท่ีส่งมอบปูนเพ่ือเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพ้ืนท่ี จังหวัดพังงา
จ านวน  240  ตัน  รวม  9 ราย

กิจกรรม ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด



ที่ ผูรับมอบ/สถานที่สงมอบ หมายเลขโทรศัพท เปาหมาย (ตัน) เจาหนาที่รับผิดชอบ/โทรศัพท

1 นายศรรามศ  ขลิบแยม 093-6209577 15

111 หมูที่ 9 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล

2 นางสาวสกาวรัตน  บูรณเพ็ง 098-7068213 20

8/1 หมูที่ 3 ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา นางสาวมาฑินี  จึงจะดี

090-2354429

3 นายยุโสบ  โตหลงหมาด 089-2877625 20 นางสาวขนบพร  พงศพรหม

14/1 หมูที่ 6 ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา 084-8436685

5 นายไพรัตน  พรหมอินทร 081-6451537 20

130 หมูที่ 7 ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา

6 นางวันดี  ชอผกา 093-7324412 30

48 หมูที่ 2 ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา

8 นายสุรชาติ  พานชัย 061-9753516 15 นางสาวศิศิรกร  การกรณ

94/1 หมูที่ 1 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี 091-8262257

นายชาตรี  มีชัย

9 นายสําเนา  โสพิพัฒน 087-2749878 10 085-1453690

79 หมูที่ 6 ตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี

10 นางอารีย  ชูพันธ 098-7355581 20

27 หมูที่ 4  ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี

11 นายจรัญ  สิทธิศักดิ์ 085-7891505 10

154/2 หมูที่  ตําบลแกวแสน อําเภอนาบอน

13 นายสุบรรณ  ประดู 090-4809194 20

78/2 หมูที่27 ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง

14 นายธีรศกัดิ์  ถาวรทอง 087-2923977 20

178 หมูที่ 12 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง

สถานที่สงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) สงเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 

ปงบประมาณ 2564

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช รวม  450  ตัน



ที่ ผูรับมอบ/สถานที่สงมอบ หมายเลขโทรศัพท เปาหมาย (ตัน) เจาหนาที่รับผิดชอบ/โทรศัพท

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช รวม  450  ตัน

15 นางประไพ  เดชารัตน 089-0484662 20

     หมูที่ 9 ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน

นางสาวเพชรา  วรรณเพชร

16 นายเสนอ  จงใจ 087-8859980 20 089-9188050

95 หมูที่ 6 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา 094-1475342 นายธรรมรงค  เรืองชวย

085-7916839

17 นายพงษเทพ  มีแกว 086-1336169 20

228 หมูที่ 5 ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง

18 นายธนกฤติ  สมเขียวหวาน 087-4741740 20

336 หมูที่ 1 ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง

19 นายทวิทย  เสี้ยมสอน 090-8979904 20

ศาลาหมูบาน หมูที่ 10 ตําบลนาแว อําเภอฉวาง

20 นางวาสนา  จงจิตร 087-8897300 20

ศูนย ศพก. หมูที่ 2 ตําบลละอาย อําเภอฉวาง

นายณรงศ  สงปาน 081-2700295 20

51 หมูที่ 6 ตําบลยางคอม อําเภอพิปูน

นายทิวา  ศรีเปารยะ 091-8260924 25

204 หมูที่ 5 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน

นายณรงค  รามทิม 081-0845142 20

141 หมูที่ 5 ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ นายวิจารณ  ธานีรัตน

081-9599875

นายพิชัย  สุขกลับ 081-3960064 25 นายคัมภีร  ทองเกลี้ยง

163 หมูที่ 9 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง 092-3948009

นายเฉลิม  ศรีแฉลม 086-2668635 20

107/1 หมูที่ 69 ตําบลสวนขัน อําเภอชางกลาง

นายภักดี  มณีฉาย 089-5259101 20

99 หมูที่ 8 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง

รวม 450



จํานวน

( ตัน )

1 นายนัทวัฒน  ชวยชูหนู
ม.6 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ

063 2895365 80 นายทรงวุฒิ  แสงสริุยะ
089 9084995

2 นายชรินทร  พัชนะ
ม.2 ต.ปากแพรก อ.สวี

086-7805959 20 นางสาวจิดาภา โอบออม 
087 1753381

๓ นายธรรมนูญ หวยหอง 

ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.สวี

088-9254987 20 นางสาวจิดาภา โอบออม 

087 1753381

๔ นายอภิชาติ สกุลหอม 

ม.2 ต.ชองไมแกว อ.ทุงตะโก

086-2685045 30 จิดาภา โอบออม 

087 1753381

5 นางสาวณัฐรดา  ภานุมาศ 

ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน

096-6547945 50 นางสาวณัฐรดา  ภานุมาศ 

096-6547945

๖ นายเฉลิมวริทธิ์  ยอดประเสริฐ 

ม.16 ต.พะโตะ อ.พะโตะ

095 9549639 20 นางสาวจุไรรตน สุขตะโก 

084 6906360

๗ นายภานุศักดิ์  ปราบมาก  

ม.9 ต.ปงหวาน อ.พะโตะ

082 8126764 20 นางสาวจุไรรตน สุขตะโก 

084 6906360

8 นายชัยโย ปดกาโถ 

ม.5 ต.ปากทรง อ.พะโตะ

807091495 10 นางสาวจุไรรตน สุขตะโก 

084 6906360

๙ นายจเร  หมื่นสวัสดิ์

ม.7 ต.ทุงคาวัด อ.ละแม

091 0209826 25 นายนพพล  ถมทอง 

081 3963685

๑๐ นายประยูร  บุญจันทร

ม.3 ต.สวนแตง อ.ละแม

081 0846131 25 นายนพพล  ถมทอง 

081 3963685

11 นางบุญชู  วัดนครใหญ 

ม.9 ต.หาดพันไกร อ.เมือง

082-8016374 40 นายณัฐพร  สิทธิวัฒน  

096 7935142

๑๒ นายทวีศกดิ์  ปฐมเศวตตระกูล 

ม.9 ต.บานนา อ.เมือง

097-2980876 50 นายณัฐพร  สิทธิวัฒน  

096 7935142

๑๓ นายพโยม ทองเกลี้ยง 

ม.7 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว

095 2618982 30 นายยุทธนา  ปญญา 

062 4955615

14 น.ส.พรทิพย เกิดชาตรี 

ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว

089 5869516 30 นายยุทธนา  ปญญา 

062 4955615

๔๕๐

สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ปงบประมาณ 2564

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้น จังหวัด ชุมพร

จํานวน   450  ตัน  รวม  14  ราย

ที่ ผูรับมอบ/สถานที่สงมอบ หมายเลขโทรศัพท เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

1 นายนิพนธ หินรัตน 082-8143929 30 นายถนอมพล สังสัน 

ม.1 บานหินราว ต.แหลมสัก อ.อาวลึก จ.กระบี่ 088-7822354

2 นายสุกิจ  ปากลาว 089-5918518 30 นายถนอมพล สังสัน 

ม.4 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 088-7822354

3 นายสุพจน บุญยัง 080-7049624 30 นายประสงค  นาสุริวงค  

ต. ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 086-2721705

4 นายสนอง บางโศก 061-1695532 30 นายประสงค  นาสุริวงค

ม. 5 ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา 086-2721705

5 นายฉลอง  ปตุคํา 098-7735243 50 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเรญิ

ม.5 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 080-3244235

6 นายวินัย  หลีจิ 089-7251332 50 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.6 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ 080-3244235

7 นายอาหมาด  ตาวัน 093-6239847 35 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเรญิ

ม.6 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 080-3244235

8 นายสหัส  นวลศิริ 080-3244235 35 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.6 ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 080-3244235

9 นางกาญจนา  ชวยบํารุง 098-0782822 20 นางอารีย สวนแกว

ม.7 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 092-5369651

10 นายนิคม  ชํานาญกิจ 089-5922329 20 นางอารีย สวนแกว

ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 092-5369651

11 นายมณฑา  คงกะพันธ 082-8007185 20 นางอารีย สวนแกว

ม.6 ต,สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 092-5369651

12 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 089-6583993 20 นายณรงคศักดิ์  นรากูล

107 ม.13 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 089-6583993

13 นายมานพ  สายนุย 081-2702809 20 นายณรงคศักดิ์  นรากูล

ม.4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 089-6583993

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2564

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่  จังหวัดกระบี่

จํานวน  460  ตัน  รวม........16.......ราย

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)

เจาหนาที่รับผิดชอบ 

พรอมเบอรโทรศัพท



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2564

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่  จังหวัดกระบี่

จํานวน  460  ตัน  รวม........16.......ราย

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)

เจาหนาที่รับผิดชอบ 

พรอมเบอรโทรศัพท

14 นายชัยวุฒิ  เหมทานนท 084-188993 20 นายณรงคศักดิ์  นรากูล

ม.5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 089-6583993

15 นายเจริญ  รัตนบุรี 098-0269548 25 นายสมพิศ พันธุพิทยแพทย

 ม.5 ต.ดินแดง อ.ลําทับ จ.กระบี่ 080-2943673

16 นายสมหวิง  หนูศิริ 087-27933557 25 นายสมพิศ พันธุพิทยแพทย

 ม.3 ต.ทุงไทรทอง อ.ลําทับ จ.กระบี่ 080-2943673

 รวมทั้งสิ้น 460  



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

1 นายเนตร เดชากุล 086-9467529 30 วาที่ร.ต.หญิงทพิวรรณ หุนพงษ

ม.4 บานไมขาว ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิาร

086-7081142

2 นายมนัส วาจาสัตย 082-8048677 20 นางสาวภคมน พันพิพิธ

ม.11 บานควน ต.เทพกระษัตรีย อ.ถลาง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

จ.ภูเก็ต 065-0126089

๓ นายเกษม หวังจิตร 062-9758573 20 นายยุทธนา หนูเกลี้ยง

ม.6 บานฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

จ.ภูเก็ต 093-6426306

4 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 076-685253 50 วาที่ร.ต.หญิงทพิวรรณ หุนพงษ

ม.8 บานลิพอนหัวหาร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิาร

จ.ภูเก็ต 086-7081142

 รวมทั้งสิ้น 120  

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2564

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นท่ี  จังหวัดภูเก็ต

 จํานวน   120   ตัน  รวม.............4..................ราย 

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท


