
( ส�าเนา )
ประกาศกรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

เร��อง ประกวดราคา���อว�สด�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) พร�อมขนส�ง ��านวน ๒,๒๐๐ ต�น ด�วยว���

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ม�ความประสงค�จะประกวดราคาซ� �อว�สด�ป�นเพ��อ

การเกษตร (โดโลไมท�) พร�อมขนส�ง จ�านวน ๒,๒๐๐ ต�น ด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ราคา

กลางของงานซ� �อในการประกวดราคาคร��งน� � เป�นเง�นท��งส� �น ๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล�านเจ�ดแสนส��หม��นบาท

ถ�วน) ตามรายการ ด�งน� � 

 ว�สด�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) 

พร�อมขนส�ง (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จ�านวน ๒,๒๐๐ ต�น

                 ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องม�ค�ณสมบ�ต� ด�งต�อไปน� �

                 ๑. ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

                 ๓. ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ

                 ๔. ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�ช��วคราว 

เน��องจากเป�นผ��ท��ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร �ฐมนตร�ว�าการ

กระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

                 ๕. ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช��อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท� �งงานของหน�วย

งานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท� �งงานเป�นห��นส�วนผ��จ�ดการ 

กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อ �านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

                 ๖. ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการ

บร�หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา

                 ๗. เป�นน�ต�บ�คคล ผ��ม�อาช�พให�ขายพ�สด�ท��ประกวดราคาซ� �อด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ด�งกล�าว

                 ๘. ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก�กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย 

ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ณ ว�นประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระท�าการอ�นเป�นการข�ด

ขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมในการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� �

                 ๙. ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจป��เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว�นแต�ร�ฐบาลของผ��ย��นข�อ

เสนอได�ม�ค �าส��งให�สละเอกส�ทธ��ความค��มก�นเช�นว�าน��น

                 ๑๐. ผ��ย��นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง

                 11.  ผ��เสนอราคาจะต�องย��นเอกสาร ท��เก��ยวข�องก�บ โดโลไมท� แยกแต�ละกรณ�  ด�งน� �

                          11.1 กรณ�เป�นเจ�าของประทานบ�ตรโดโลไมท�

                                   - ต�องม�ประทานบ�ตรของตนเองเท�าน��น และประทานบ�ตรย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�ครอบ



คล�มถ�งว�นส�งมอบงาน 

                                   - ต�องม�ใบอน�ญาตแต�งแร�โดโลไมท� หร�อใบอน�ญาตประกอบก�จการโรงงานโดโลไมท�ของ

ตนเองท��ย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�ครอบคล�มถ�งว�นส�งมอบงาน

                          11.2 กรณ�เป�นเจ�าของใบแต�งแร�โดโลไมท� หร�อผ��ประกอบการก�จการโรงงานโดโลไมท�

                                  - ต�องม�ใบอน�ญาตแต�งแร�โดโลไมท� หร�อใบอน�ญาตประกอบก�จการโรงงานโดโลไมท�     ของ

ตนเองท��ย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�ครอบคล�มถ�งว�นส�งมอบงาน

                                  - ต�องม�หน�งส�อร�บรองแหล�งท��มาของโดโลไมท�ท��ได�ร�บประทานบ�ตร ได�แก�  ส �าเนาส�ญญาซ� �อ

ขาย หร�อส�าเนาข�อตกลง ก�บเจ�าของประทานบ�ตร พร�อมส�าเนาประทานบ�ตรโดโลไมท�ท��ย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�

ครอบคล�มถ�งว�นส�งมอบงาน หร�อใบเสร�จร�บเง�นค�าภาคหลวงแร� หร�อส�าเนาใบเสร�จร�บเง�นค�าภาคหลวงแร� พร�อมผ��ม�

อ �านาจร�บรอง

                        11.3 กรณ�เป�นต�วแทนจ�าหน�ายโดโลไมท�

                                   - ต�องแนบหน�งส�อแต�งต��งเป�นต�วแทนจ�าหน�ายจากผ��ผล�ต (ฉบ�บจร�งพร�อมส�าเนา) และต�อง

แนบหล�กฐานต�นฉบ�บให�ตรวจสอบ  และหน�งส�อร�บรองแหล�งท��มาของแร�ซ��งต�องไม�ซ ��าซ�อนก�บผ��ประสงค�จะเสนอ

ราคารายอ��นท��ง  2  กรณ� พร�อมเอกสารข�อ 11.1 หร�อ ข�อ 11.2

 กร��ใบอน�ญาตแต�งแร� และ/หร�อ ประทานบ�ตรใกล�หมดอาย� หร�อหมดอาย� ให�ด�าเน�นการขออน�ญาต

ต�ออาย� พร�อมแนบส�าเนาหล�กฐานการขอต�ออาย� ใบอน�ญาตแต�งแร�  และ/หร�อ ประทานบ�ตรมาด�วย  

และแนบใบอน�ญาตม�แร�ไว�ในครอบครอง

                12.  ผ��เสนอราคาต�องม� คล�งเก�บป�นเพ��อการเกษตร และต�องต��งอย��บร�เวณพ� �นท��เด�ยวก�นก�บใบอน�ญาต

ประกอบก�จการโรงงาน หร�อใบอน�ญาตแต�งแร� และต�องม�ป�นเพ��อการเกษตร(โดโลไมท�) อย��ไม�น�อยกว�าร �อยละ 50 

ของจ�านวนท��จ�ดซ� �อในคร��งน� �

                13.  ผ��เสนอราคาต�องแนบหล�กฐานแผนท��ต��งคล�งเก�บป�นพร�อมร�ปถ�ายคล�งเก�บป�นและต�องย�นยอมและ

อ�านวยความสะดวก ให�คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคา ฯ เข�าตรวจสอบปร�มาณป�นเพ��อการเกษตร 

พร�อมบ�นท�กภาพ  หากผ��เสนอราคาไม�สามารถน�าตรวจปร�มาณป�นได�  ให�ท �าหน�งส�อมอบอ�านาจให�ผ��ร �บมอบ

อ�านาจน�าตรวจแทน  พร�อมมอบหล�กฐานหน�งส�อมอบอ�านาจให� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาฯ  ท��

ตรวจสอบปร�มาณในว�นท��ท �าการตรวจหากไม�สามารถด�าเน�นการตรวจปร�มาณป�นได�

ให�ถ�อว�าผ��เสนอราคารายน��นไม�ผ�านการพ�จารณาในการซ� �อคร��งน� �

                14.  ผ��เสนอราคา ต�องน�าต�วอย�างป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) ท��เสนอขาย จ�านวน 2  ก�โลกร�ม  พร�อม

ท��งผลการว�เคราะห�ค�า CCE, pH, MgO, CaO, ความช� �นและขนาดความละเอ�ยด โดยสถาบ�นท��เป�นท��ยอมร�บ (ผล

การว�เคราะห�ร�บรองภายในไม�เก�น 6  เด�อน ก�อนการย��นเสนอเอกสาร) มาย��นพร�อมเอกสารประกวดราคาในว�นและ

เวลาท��ก �าหนด

                15. ผ��เสนอราคาจะต�องน�าต�วอย�างกระสอบส�าหร�บบรรจ�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) มาย��นพร�อม

เอกสารประกวดราคาในว�นย��นซอง  จ�านวน  1  ช�ด

                16. ผ��เสนอราคาต�องเป�นน�ต�บ�คคลและม�ผลงานประเภทเด�ยวก�นก�บงานท��ประกวดราคาจ�าง

และหน�งส�อร�บรองผลงานของผ��ร �บจ�างต�องเป�นวงเง�นในส�ญญาเด�ยวก�น ในวงเง�นไม�น�อยกว�า  1,800,000 บาท 

และเป�นผลงานท��เป�นค��ส�ญญาโดยตรงก�บส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบ�ยบบร�หารราชการส�วน

ท�องถ��น หน�วยงานอ��นซ��งม�กฎหมายบ�ญญ�ต�ให�ม�ฐานะเป�นราชการบร�หารส�วนท�องถ��น ร�ฐว�สาหก�จ



ส�าเนาถ�กต�อง

เจตณ� บ�วเผ�ยน

(นางเจตณ� บ�วเผ�ยน)

น�กว�เคราะห�นโยบายและแผนช�านาญการ

พ�เศษ

ประกาศข� �นเว�บว�นท�� ๒๖ ก�มภาพ�นธ� ๒๕๖๓

โดย นางเจตณ� บ�วเผ�ยน น�กว�เคราะห�นโยบายและแผนช�านาญการพ�เศษ

                ผ��ย��นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ในว�นท�� 

........................ ระหว�างเวลา ........................ น. ถ�ง ........................ น.

                ผ��สนใจสามารถขอซ� �อเอกสารประกวดราคาด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ในราคาช�ดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ�านทาง

ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�และช�าระเง�นผ�านทางธนาคาร ต��งแต�ว�นท�� ........................ ถ�งว�นท�� 

........................ โดยดาวน�โหลดเอกสารผ�านทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ได�ภายหล�งจาก

ช�าระเง�นเป�นท��เร�ยบร�อยแล�วจนถ�งก�อนว�นเสนอราคา

                ผ��สนใจสามารถด�รายละเอ�ยดได�ท��เว�บไซต� http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 

https://process๓.gprocurement.go.th หร�อ www.gprocurement.go.th หร�อสอบถามทางโทรศ�พท�หมายเลข 

๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในว�นและเวลาราชการ

                ผ��สนใจต�องการทราบรายละเอ�ยดเพ��มเต�มเก��ยวก�บรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมาย�ง 

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ผ�านทางอ�เมล� r11_1@ldd.go.th หร�อช�องทางตามท��กรมบ�ญช�

กลางก�าหนด ภายในว�นท�� ........................ โดยกรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑จะช� �แจงราย

ละเอ�ยดด�งกล�าวผ�านทางเว�บไซต� http://www.ldd.go.th; http://r11.ldd.go.th; 

https://process3.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในว�นท�� ........................

ประกาศ ณ ว�นท��         ก�มภาพ�นธ� พ.ศ. ๒๕๖๓

ภ�ญโญ ส�วรรณชนะ

(นายภ�ญโญ ส�วรรณชนะ)

ผ��อ �านวยการส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

ป��บ�ต�ราชการแทน อธ�บด�กรมพ�ฒนาท��ด�น

หมายเหต�  ผ��ประกอบการสามารถจ�ดเตร�ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส�วนท�� ๑ และเอกสารส�วนท�� 

๒) ในระบบ e-GP ได�ต��งแต�ว�นท�� ซ� �อเอกสารจนถ�งว�นเสนอราคา 



( ส�าเนา )
เอกสารประกวดราคา���อด�วยว���ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)

เลขท�� ........................

การ���อว�สด�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) พร�อมขนส�ง จ�านวน ๒,๒๐๐ ต�น

ตามประกาศ กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

ลงว�นท��         ก�มภาพ�น�� ๒๕๖๓

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ซ��งต�อไปน� �เร�ยกว�า "กรม" ม�ความประสงค�จะ

ประกวดราคาซ� �อด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ตามรายการ ด�งน� � 

 ว�สด�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) 

พร�อมขนส�ง (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จ�านวน ๒,๒๐๐ ต�น

พ�สด�ท��จะซ� �อน� �ต�องเป�นของแท� ของใหม� ไม�เคยใช�งานมาก�อน ไม�เป�นของเก�าเก�บ อย��ในสภาพท��จะใช�งานได�ท�นท�

และม�ค�ณล�กษณะเฉพาะตรงตามท��ก �าหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ� �อด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ฉบ�บ

น� � โดยม�ข�อแนะน�าและข�อก�าหนด ด�งต�อไปน� �

                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� 

                          ๑.๑     รายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท��ก �าหนดไว�ในระบบการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๑.๓     ส�ญญาซ� �อขายท��วไป

                          ๑.๔     แบบหน�งส�อค��าประก�น

(๑) หล�กประก�นส�ญญา

                          ๑.๕     บทน�ยาม

                                    (๑)   ผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�น

                                    (๒)   การข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม

                          ๑.๖     แบบบ�ญช�เอกสารท��ก �าหนดไว�ในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                                    (๑)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑

                                    (๒)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒

                          ๑.๗     ค�ณล�กษณะเฉพาะ (โดโลไมท�)

                          ๑.๘     ร�าง ขอบเขตของงาน (TOR)

                          ๑.๙     สถานท��ส�งมอบ จ�งหว�ดส�ราษฎร�ธาน�

                          ๑.๑๐     สถานท��ส�งมอบ จ�งหว�ดระนอง

                          ๑.๑๑     สถานท��ส�งมอบ จ�งหว�ดพ�งงา

                          ๑.๑๒     สถานท��ส�งมอบ จ�งหว�ดนครศร�ธรรมราช



                          ๑.๑๓     สถานท��ส�งมอบ จ�งหว�ดช�มพร

                          ๑.๑๔     สถานท��ส�งมอบ จ�งหว�ดกระบ��

                          ๑.๑๕     สถานท��ส�งมอบ จ�งหว�ดภ�เก�ต

                 ๒.    ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอ

                          ๒.๑    ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

                          ๒.๓    ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ

                          ๒.๔    ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�

ช��วคราว เน��องจากเป�นผ��ท��ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร �ฐมนตร�ว�า

การกระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

                          ๒.๕    ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช��อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท� �งงาน

ของหน�วยงานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท� �งงานเป�นห��นส�วนผ��

จ�ดการ กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อ �านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

                          ๒.๖    ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและ

การบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา

                          ๒.๗    เป�นน�ต�บ�คคลผ��ม�อาช�พขายพ�สด�ท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ด�งกล�าว

                          ๒.๘    ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก� กรม ณ ว�น

ประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระท�าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมในการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� �

                          ๒.๙    ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจปฏ�เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว�นแต�ร�ฐบาล

ของผ��ย��นข�อเสนอได�ม�ค �าส��งให�สละเอกส�ทธ��และความค��มก�นเช�นว�าน��น

                          ๒.๑๐  ผ��ย��นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง

                               2.11  ผ��เสนอราคาจะต�องย��นเอกสาร ท��เก��ยวข�องก�บ โดโลไมท� แยกแต�ละกรณ�  ด�งน� �

                                       2.11.1 กรณ�เป�นเจ�าของประทานบ�ตรโดโลไมท�

                                           - ต�องม�ประทานบ�ตรของตนเองเท�าน��น และประทานบ�ตรย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�

ครอบคล�มถ�งว�นส�งมอบงาน 

                                           - ต�องม�ใบอน�ญาตแต�งแร�โดโลไมท� หร�อใบอน�ญาตประกอบก�จการโรงงานโดโลไมท�

ของตนเองท��ย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�ครอบคล�มถ�งว�นส�งมอบงาน

                                  2.11.2 กรณ�เป�นเจ�าของใบแต�งแร�โดโลไมท� หร�อผ��ประกอบการก�จการโรงงานโดโลไมท�

                                           - ต�องม�ใบอน�ญาตแต�งแร�โดโลไมท� หร�อใบอน�ญาตประกอบก�จการโรงงานโดโลไมท� 

    ของตนเองท��ย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�ครอบคล�มถ�งว�นส�งมอบงาน

                                           - ต�องม�หน�งส�อร�บรองแหล�งท��มาของโดโลไมท�ท��ได�ร�บประทานบ�ตร ได�แก�  ส �าเนา



ส�ญญาซ� �อขาย หร�อส�าเนาข�อตกลง ก�บเจ�าของประทานบ�ตร พร�อมส�าเนาประทานบ�ตรโดโลไมท�ท��ย�งไม�หมดอาย� 

ซ��งม�อาย�ครอบคล�มถ�งว�นส�งมอบงาน หร�อใบเสร�จร�บเง�นค�าภาคหลวงแร� หร�อส�าเนาใบเสร�จร�บเง�นค�าภาคหลวงแร� 

พร�อมผ��ม�อ �านาจร�บรอง

                                   2.11.3 กรณ�เป�นต�วแทนจ�าหน�ายโดโลไมท�

                                            - ต�องแนบหน�งส�อแต�งต��งเป�นต�วแทนจ�าหน�ายจากผ��ผล�ต (ฉบ�บจร�งพร�อมส�าเนา) 

และต�องแนบหล�กฐานต�นฉบ�บให�ตรวจสอบ  และหน�งส�อร�บรองแหล�งท��มาของแร�ซ��งต�องไม�ซ ��าซ�อนก�บผ��ประสงค�จะ

เสนอราคารายอ��นท��ง  2  กรณ� พร�อมเอกสารข�อ 2.11.1 หร�อ ข�อ 2.11.2

 กรณ�ใบอน�ญาตแต�งแร� และ/หร�อ ประทานบ�ตรใกล�หมดอาย� หร�อหมดอาย� ให�ด�าเน�นการขออน�ญาต

ต�ออาย� พร�อมแนบส�าเนาหล�กฐานการขอต�ออาย� ใบอน�ญาตแต�งแร�  และ/หร�อ ประทานบ�ตรมาด�วย  

และแนบใบอน�ญาตม�แร�ไว�ในครอบครอง

                        2.12 ผ��เสนอราคาต�องม� คล�งเก�บป�นเพ��อการเกษตร และต�องต��งอย��บร�เวณพ� �นท��เด�ยวก�นก�บใบ

อน�ญาตประกอบก�จการโรงงาน หร�อใบอน�ญาตแต�งแร� และต�องม�ป�นเพ��อการเกษตร(โดโลไมท�) อย��ไม�น�อยกว�าร �อย

ละ 50 ของจ�านวนท��จ�ดซ� �อในคร��งน� �

                        2.13 ผ��เสนอราคาต�องแนบหล�กฐานแผนท��ต��งคล�งเก�บป�นพร�อมร�ปถ�ายคล�งเก�บป�นและต�องย�นยอม

และอ�านวยความสะดวก ให�คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคา ฯ เข�าตรวจสอบปร�มาณป�นเพ��อการ

เกษตร พร�อมบ�นท�กภาพ  หากผ��เสนอราคาไม�สามารถน�าตรวจปร�มาณป�นได�  ให�ท �าหน�งส�อมอบอ�านาจให�ผ��ร �บ

มอบอ�านาจน�าตรวจแทน  พร�อมมอบหล�กฐานหน�งส�อมอบอ�านาจให� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวด

ราคาฯ  ท��ตรวจสอบปร�มาณในว�นท��ท �าการตรวจหากไม�สามารถด�าเน�นการตรวจปร�มาณป�นได� 

ให�ถ�อว�าผ��เสนอราคารายน��นไม�ผ�านการพ�จารณาในการซ� �อคร��งน� �

                        2.14 ผ��เสนอราคา ต�องน�าต�วอย�างป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) ท��เสนอขาย จ�านวน 2  ก�โลกร�ม  

พร�อมท��งผลการว�เคราะห�ค�า CCE, pH, MgO, CaO, ความช� �นและขนาดความละเอ�ยด โดยสถาบ�นท��เป�นท��ยอมร�บ 

(ผลการว�เคราะห�ร�บรองภายในไม�เก�น 6  เด�อน ก�อนการย��นเสนอเอกสาร) มาย��นพร�อมเอกสารประกวดราคาในว�น

และเวลาท��ก �าหนด

                       2.15 ผ��เสนอราคาจะต�องน�าต�วอย�างกระสอบส�าหร�บบรรจ�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) มาย��น

พร�อมเอกสารประกวดราคาในว�นย��นซอง  จ�านวน  1  ช�ด

                       2.16 ผ��เสนอราคาต�องเป�นน�ต�บ�คคลและม�ผลงานประเภทเด�ยวก�นก�บงานท��ประกวดราคาจ�าง

และหน�งส�อร�บรองผลงานของผ��ร �บจ�างต�องเป�นวงเง�นในส�ญญาเด�ยวก�น ในวงเง�นไม�น�อยกว�า  1,800,000 บาท 

และเป�นผลงานท��เป�นค��ส�ญญาโดยตรงก�บส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบ�ยบบร�หารราชการส�วน

ท�องถ��น หน�วยงานอ��นซ��งม�กฎหมายบ�ญญ�ต�ให�ม�ฐานะเป�นราชการบร�หารส�วนท�องถ��น ร�ฐว�สาหก�จ 

                 ๓.    หล�กฐานการย��นข�อเสนอ

                         ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหล�กฐานย��นมาพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�าง

ภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� โดยแยกเป�น ๒ ส�วน ค�อ

๓.๑    ส�วนท�� ๑ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��



                                   (๑)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นน�ต�บ�คคล

                                           (ก)   ห�างห��นส�วนสาม�ญหร�อห�างห��นส�วนจ�าก�ด ให�ย��นส �าเนาหน�งส�อร�บรองการจด

ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคล บ�ญช�รายช��อห��นส�วนผ��จ�ดการ ผ��ม�อ �านาจควบค�ม (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง

                                           (ข)   บร�ษ�ทจ�าก�ดหร�อบร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ด ให�ย��นส �าเนาหน�งส�อร�บรองการจดทะเบ�ยน

น�ต�บ�คคล หน�งส�อบร�คณห�สนธ� บ�ญช�รายช��อกรรมการผ��จ�ดการ ผ��ม�อ �านาจควบค�ม (ถ�าม�) และบ�ญช�ผ��ถ�อห��นราย

ใหญ� (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง

                                   (๒)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นบ�คคลธรรมดาหร�อคณะบ�คคลท��ม�ใช�น�ต�บ�คคล ให�ย��นส �าเนา

บ�ตรประจ�าต�วประชาชนของผ��น��น ส �าเนาข�อตกลงท��แสดงถ�งการเข�าเป�นห��นส�วน (ถ�าม�) ส �าเนาบ�ตรประจ�าต�ว

ประชาชนของผ��เป�นห��นส�วน หร�อส�าเนาหน�งส�อเด�นทางของผ��เป�นห��นส�วนท��ม�ได�ถ�อส�ญชาต�ไทย พร�อมท��งร�บรอง

ส�าเนาถ�กต�อง

                                   (๓)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ย��นข�อเสนอร�วมก�นในฐานะเป�นผ��ร�วมค�า ให�ย��นส �าเนา

ส�ญญาของการเข�าร�วมค�า และเอกสารตามท��ระบ�ไว�ใน (๑) หร�อ (๒) ของผ��ร�วมค�า แล�วแต�กรณ�

                                   (๔)    เอกสารเพ��มเต�มอ��นๆ

                                           (๔.๑)   ส �าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย�

                                           (๔.๒)   ส �าเนาใบทะเบ�ยนภาษ�ม�ลค�าเพ��ม

(๕)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๑) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ท��งน� � เม��อผ��ย��นข�อเสนอด�าเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ครบ

ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ตามแบบในข�อ ๑.๖ 

(๑) ให�โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๓.๒    ส�วนท�� ๒ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอมอบอ�านาจให�บ�คคลอ��นกระท�าการแทนให�แนบหน�งส�อมอบ

อ�านาจซ��งต�ดอากรแสตมป� ตามกฎหมาย โดยม�หล�กฐานแสดงต�วตนของผ��มอบอ�านาจและผ��ร �บมอบอ�านาจ ท��งน� �

หากผ��ร �บมอบอ�านาจเป�นบ�คคลธรรมดาต�องเป�นผ��ท��บรรล�น�ต�ภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน��น

                                   (๒)    แคตตาล�อกและ/หร�อแบบร�ปรายการละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ ตามข�อ ๔.๔

                                   (๓)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๒) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ท��งน� � เม��อผ��ย��นข�อเสนอด�าเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ครบ

ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๖ 



(๒) ให�โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผ��ย��นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ตามท��ก �าหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � โดยไม�ม�เง��อนไขใดๆ ท��งส� �น และจะ

ต�องกรอกข�อความให�ถ�กต�องครบถ�วน พร�อมท��งหล�กฐานแสดงต�วตนและท�าการย�นย�นต�วตนของผ��ย��นข�อเสนอโดย

ไม�ต�องแนบใบเสนอราคาในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป�นเง�นบาท และเสนอราคาได�เพ�ยงคร��งเด�ยวและราคา

เด�ยวโดยเสนอราคารวม และหร�อราคาต�อหน�วย และหร�อต�อรายการ ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถ�ก

ต�อง ท��งน� � ราคารวมท��เสนอจะต�องตรงก�นท��งต�วเลขและต�วหน�งส�อ ถ�าต�วเลขและต�วหน�งส�อไม�ตรงก�น ให�ถ�อต�ว

หน�งส�อเป�นส�าค�ญ โดยค�ดราคารวมท��งส� �นซ��งรวมค�าภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ภาษ�อากรอ��น ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบ�ยน และค�า

ใช�จ�ายอ��นๆ ท��งปวงไว�แล�ว จนกระท��งส�งมอบพ�สด�ให� ณ พ� �นท��ในเขตความร�บผ�ดชอบ ของส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต 

๑๑ ส�ราษฎร�ธาน� ได�แก� จ�งหว�ดส�ราษฎร�ธาน� ระนอง พ�งงา นครศร�ธรรมราช ช�มพร กระบ�� และจ�งหว�ดภ�เก�ต ตาม

เอกสารแนบท�ายประกาศ

                                   ราคาท��เสนอจะต�องเสนอก�าหนดย�นราคาไม�น�อยกว�า ๓๐ ว�น ต��งแต�ว�นเสนอราคาโดยภาย

ในก�าหนดย�นราคา ผ��ย��นข�อเสนอต�องร�บผ�ดชอบราคาท��ตนได�เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคาม�ได�

                          ๔.๓     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอก�าหนดเวลาส�งมอบพ�สด�ไม�เก�น ๖๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนาม

ในส�ญญาซ� �อขาย หร�อว�นท��ได�ร�บหน�งส�อแจ�งจาก กรม ให�ส�งมอบพ�สด�

                          ๔.๔     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องส�งแคตตาล�อก และหร�อรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะของ โดโลไม

ท� ไปพร�อมการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� เพ��อประกอบการพ�จารณา หล�กฐานด�ง

กล�าวน� � กรมจะย�ดไว�เป�นเอกสารของทางราชการ

                                   ส �าหร�บแคตตาล�อกท��แนบให�พ�จารณา หากเป�นส�าเนาร�ปถ�ายจะต�องร�บรองส�าเนาถ�กต�อง 

โดยผ��ม�อ �านาจท�าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคล หากคณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ม�ความ

ประสงค�จะขอด�ต�นฉบ�บแคตตาล�อก ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องน�าต�นฉบ�บมาให�คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวด

ราคาอ�เล�กทรอน�กส�ตรวจสอบภายใน ๕ ว�น

                          ๔.๕     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องส�งต�วอย�างของพ�สด�ท��เสนอ จ�านวน ๒ ก�โลกร�มพร�อมต�วอย�าง

กระสอบ โดยลงลายม�อผ��ย��นข�อเสนอพร�อมประท�บตรา (ถ�าม�) ก�าก�บในเอกสารด�วย พร�อมสร�ปจ�านวนเอกสารท��จ�ด

ส�งหร�อน�ามาแสดง ตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๖(๒) เพ��อใช�ในการตรวจทดลองหร�อประกอบการ

พ�จารณา ในว�นท�� ........................  ระหว�างเวลา ........................ น.  ถ�ง ........................ น. ณ ส�าน�กงานพ�ฒนา

ท��ด�นเขต ๑๑ ส�ราษฎร�ธาน�

                ท��งน� � กรมจะไม�ร�บผ�ดชอบในความเส�ยหายใด ๆ ท��เก�ดข� �นแก�ต�วอย�างด�งกล�าว ต�วอย�างท��เหล�อหร�อไม�ใช�

แล�ว กรมจะค�นให�แก�ผ��ย��นข�อเสนอา



๔.๖     ก�อนเสนอราคา ผ��ย��นข�อเสนอควรตรวจด�ร�างส�ญญา รายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ให�ถ��ถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ท��งหมดเส�ยก�อนท��จะตกลงย��นข�อเสนอตามเง��อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซ� �ออ�เล�กทรอน�กส�

๔.๗     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ในว�นท�� ........................  ระหว�างเวลา ........................ น.  ถ�ง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให�ถ�อตามเวลาของระบบการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�เป�นเกณ��

                          เม��อพ�นก�าหนดเวลาย��นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�ร�บเอกสารการย��นข�อเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด�ดขาด

                          ๔.๘     ผ��ย��นข�อเสนอต�องจ�ดท�าเอกสารส�าหร�บใช�ในการเสนอราคาในร�ปแบบไฟล�เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผ��ย��นข�อเสนอต�องเป�นผ��ร �บผ�ดชอบตรวจสอบความครบถ�วน 

ถ�กต�อง และช�ดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท��จะย�นย�นการเสนอราคา แล�วจ�งส�งข�อม�ล (Upload) เพ��อเป�นการ

เสนอราคาให�แก� กรม ผ�านทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๔.๙     คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� จะด�าเน�นการตรวจสอบ

ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอแต�ละรายว�า เป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น ตามข�อ 

๑.๕ (๑) หร�อไม� หากปรากฏว�าผ��ย��นข�อเสนอรายใดเป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอราย

อ��น คณะกรรมการฯ จะต�ดรายช��อผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ

                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ว�า ก�อนหร�อในขณะท��

ม�การพ�จารณาข�อเสนอ ม�ผ��ย��นข�อเสนอรายใดกระท�าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมตามข�อ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เช��อว�าม�การกระท�าอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม คณะกรรมการฯ จะต�ด

รายช��อผ��ย��นข�อเสนอรายน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ และกรม จะพ�จารณาลงโทษผ��ย��นข�อเสนอด�งกล�าวเป�นผ��

ท� �งงาน เว�นแต� กรม จะพ�จารณาเห�นว�าผ��ย��นข�อเสนอรายน��นม�ใช�เป�นผ��ร�เร��มให�ม�การกระท�าด�งกล�าวและได�ให�ความ

ร�วมม�อเป�นประโยชน�ต�อการพ�จารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต� ด�งน� �

                                   (๑)    ปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๒)    ราคาท��เสนอจะต�องเป�นราคาท��รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม และภาษ�อ��นๆ (ถ�าม�) รวมค�าใช�

จ�ายท��งปวงไว�ด�วยแล�ว

                                   (๓)    ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องลงทะเบ�ยนเพ��อเข�าส��กระบวนการเสนอราคา ตามว�น เวลา ท��

ก �าหนด

                                   (๔)    ผ��ย��นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท��เสนอแล�วไม�ได�

                                   (๕)    ผ��ย��นข�อเสนอต�องศ�กษาและท�าความเข�าใจในระบบและว�ธ�การเสนอราคาด�วยว�ธ�

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ของกรมบ�ญช�กลางท��แสดงไว�ในเว�บไซต� www.gprocurement.go.th

๕.    หล�กเกณ��และส�ท���ในการพ�จารณา



๕.๑     ในการพ�จารณาผลการย��นข�อเสนอประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� � กรมจะพ�จารณา

ต�ดส�นโดยใช�หล�กเกณ�� ราคา

๕.๒     การพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ

                                   กรณ�ใช�หล�กเกณ��ราคาในการพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ กรม จะพ�จารณาจาก ราคา

รวม

๕.๓     หากผ��ย��นข�อเสนอรายใดม�ค�ณสมบ�ต�ไม�ถ�กต�องตามข�อ ๒ หร�อย��นหล�กฐานการย��นข�อ

เสนอไม�ถ�กต�อง หร�อไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หร�อย��นข�อเสนอไม�ถ�กต�องตามข�อ ๔ คณะกรรมการพ�จารณาผลการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะไม�ร�บพ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น เว�นแต� ผ��ย��นข�อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคน�คหร�อรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะของพ�สด�ท��จะขายไม�ครบถ�วน หร�อเสนอรายละเอ�ยดแตก

ต�างไปจากเง��อนไขท��กรมก�าหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ในส�วนท��ม�ใช�สาระส�าค�ญ

และความแตกต�างน��นไม�ม�ผลท�าให�เก�ดการได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบต�อผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเป�นการผ�ดพลาดเล�ก

น�อย คณะกรรมการฯ อาจพ�จารณาผ�อนปรนการต�ดส�ทธ�ผ��ย��นข�อเสนอรายน��น

๕.๔ กรมสงวนส�ทธ��ไม�พ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอโดยไม�ม�การผ�อนผ�น ในกรณ�ด�งต�อ

ไปน� �

                                   (๑)    ไม�ปรากฏช��อผ��ย��นข�อเสนอรายน��นในบ�ญช�รายช��อผ��ร �บเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� หร�อบ�ญช�รายช��อผ��ซ� �อเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ของกรม

                                   (๒)    ไม�กรอกช��อผ��ย��นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๓)    เสนอรายละเอ�ยดแตกต�างไปจากเง��อนไขท��ก �าหนดในเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ท��เป�นสาระส�าค�ญ หร�อม�ผลท�าให�เก�ดความได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก�ผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น

๕.๕     ในการต�ดส�นการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อในการท�าส�ญญา คณะกรรมการ

พ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อกรมม�ส�ทธ�ให�ผ��ย��นข�อเสนอช� �แจงข�อเท�จจร�งเพ��มเต�มได� กรม ม�ส�ทธ�

ท��จะไม�ร�บข�อเสนอ ไม�ร�บราคา หร�อไม�ท �าส�ญญา หากข�อเท�จจร�งด�งกล�าวไม�เหมาะสมหร�อไม�ถ�กต�อง

๕.๖ กรมทรงไว�ซ��งส�ทธ�ท��จะไม�ร�บราคาต��าส�ด หร�อราคาหน��งราคาใด หร�อราคาท��เสนอท��งหมดก�

ได� และอาจพ�จารณาเล�อกซ� �อในจ�านวน หร�อขนาด หร�อเฉพาะรายการหน��งรายการใด หร�ออาจจะยกเล�กการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�โดยไม�พ�จารณาจ�ดซ� �อเลยก�ได� ส�ดแต�จะพ�จารณา ท��งน� � เพ��อประโยชน�ของทางราชการ

เป�นส�าค�ญ และให�ถ�อว�าการต�ดส�นของ กรมเป�นเด�ดขาด ผ��ย��นข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�าใช�จ�าย หร�อค�าเส�ยหายใดๆ ม�

ได� รวมท��งกรม จะพ�จารณายกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�และลงโทษผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ท� �งงาน ไม�ว�าจะ

เป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกหร�อไม�ก�ตาม หากม�เหต�ท��เช��อถ�อได�ว�าการย��นข�อเสนอกระท�าการโดยไม�ส�จร�ต 

เช�น การเสนอเอกสารอ�นเป�นเท�จ หร�อใช�ช��อบ�คคลธรรมดา หร�อน�ต�บ�คคลอ��นมาเสนอราคาแทน เป�นต�น 

                               ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอรายท��เสนอราคาต��าส�ด เสนอราคาต��าจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจด�าเน�น

งานตามเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ได� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อ

กรม จะให�ผ��ย��นข�อเสนอน��นช� �แจงและแสดงหล�กฐานท��ท �าให�เช��อได�ว�า ผ��ย��นข�อเสนอสามารถด�าเน�นการตามเอกสาร



ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ให�เสร�จสมบ�รณ� หากค�าช� �แจงไม�เป�นท��ร �บฟ�งได� กรม ม�ส�ทธ�ท��จะไม�ร�บข�อเสนอหร�อไม�ร�บ

ราคาของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น ท��งน� � ผ��ย��นข�อเสนอด�งกล�าวไม�ม�ส�ทธ�เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายหร�อค�าเส�ยหายใดๆ จากกรม

๕.๗     ก�อนลงนามในส�ญญากรมอาจประกาศยกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หาก

ปรากฏว�าม�การกระท�าท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการประกวดราคาหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�ผลประโยชน�

ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอมก�นก�บผ��ย��นข�อ

เสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระท�าการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

๖. การท�าส�ญญา���อขาย

๖.๑     ในกรณ�ท��ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� สามารถส�งมอบส��งของได�ครบถ�วนภาย

ใน ๕ ว�นท�าการ น�บแต�ว�นท��ท �าข�อตกลงซ� �อกรมจะพ�จารณาจ�ดท�าข�อตกลงเป�นหน�งส�อแทนการท�าส�ญญาตามแบบ

ส�ญญาด�งระบ� ในข�อ ๑.๓ ก�ได�

๖.๒     ในกรณ�ท��ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ไม�สามารถส�งมอบส��งของได�ครบถ�วน

ภายใน ๕ ว�นท�าการ หร�อกรมเห�นว�าไม�สมควรจ�ดท�าข�อตกลงเป�นหน�งส�อ ตามข�อ ๖.๑ ผ��ชนะการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�จะต�องท�าส�ญญาซ� �อขายตามแบบส�ญญาด�งระบ�ในข�อ ๑.๓ หร�อท�าข�อตกลงเป�นหน�งส�อ ก�บกรมภาย

ใน ๗ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�ง และจะต�องวางหล�กประก�นส�ญญาเป�นจ�านวนเง�นเท�าก�บร�อยละ ๕ ของราคาค�า

ส��งของท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ให�กรมย�ดถ�อไว�ในขณะท�าส�ญญา โดยใช�หล�กประก�นอย�างหน��งอย�างใดด�งต�อ

ไปน� �

                          (๑)     เง�นสด

                          (๒)     เช�คหร�อดราฟท�ท��ธนาคารเซ�นส��งจ�าย ให�แก� ส �าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ซ��งเป�นเช�คหร�อ

ดราฟท�ลงว�นท��ท��ใช�เช�คหร�อดราฟท�น��นช�าระต�อเจ�าหน�าท��ในว�นท�าส�ญญา หร�อก�อนว�นน��นไม�เก�น ๓ ว�นท�าการ

                          (๓)     หน�งส�อค��าประก�นของธนาคารภายในประเทศ ตามต�วอย�างท��คณะกรรมการนโยบาย

ก�าหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒) หร�อจะเป�นหน�งส�อค��าประก�นอ�เล�กทรอน�กส�ตามว�ธ�การท��กรมบ�ญช�กลางก�าหนด

                          (๔)     หน�งส�อค��าประก�นของบร�ษ�ทเง�นท�น หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหล�กทร�พย�ท��ได�ร�บอน�ญาตให�

ประกอบก�จการเง�นท�นเพ��อการพาณ�ชย�และประกอบธ�รก�จค��าประก�นตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 

ตามรายช��อบร�ษ�ทเง�นท�นท��ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเว�ยนให�ทราบ โดยอน�โลมให�ใช�ตามต�วอย�างหน�งส�อค��า

ประก�นของธนาคารท��คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย

                          หล�กประก�นน� �จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ� �ยภายใน ๑๕ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ผ��ชนะการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส� (ผ��ขาย) พ�นจากข�อผ�กพ�นตามส�ญญาซ� �อขายแล�ว

                          หล�กประก�นน� �จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ� �ย ตามอ�ตราส�วนของพ�สด�ท��ซ� �อซ��งกรม ได�ร�บมอบไว�แล�ว

๗.    ค�าจ�างและการจ�ายเง�น

กรม จะจ�ายค�าส��งของซ��งได�รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ตลอดจนภาษ�อากรอ��นๆ และค�าใช�จ�ายท��งปวง

แล�วให�แก�ผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ขาย เม��อผ��ขายได�ส�งมอบส��งของได�ครบถ�วนตามส�ญญาซ� �อขาย

หร�อข�อตกลงเป�นหน�งส�อ และกรม ได�ตรวจร�บมอบส��งของไว�เร�ยบร�อยแล�ว โดยต�องส�งมอบว�สด�ป�นเพ��อการเกษตร (



โดโลไมท�) พร�อมขนส�ง จ�านวน ๒,๒๐๐ ต�น ตามสถานท��ส�งมอบ ท��ส �าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ก�าหนด ให�แล�ว

เสร�จภายใน  ๖๐ ว�น  น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาซ� �อขาย ด�งน� �

                งวดท�� 1 ส�งมอบ โดโลไมท�  พ� �นท�� จ�งหว�ดส�ราษฎร�ธาน�            จ �านวน  240  ต�น

              งวดท�� 2 ส�งมอบ โดโลไมท�  พ� �นท�� จ�งหว�ดระนอง                   จ �านวน  240  ต�น

              งวดท�� 3 ส�งมอบ โดโลไมท�  พ� �นท�� จ�งหว�ดพ�งงา                     จ �านวน  240  ต�น

              งวดท�� 4 ส�งมอบ โดโลไมท�  พ� �นท�� จ�งหว�ดนครศร�ธรรมราช        จ �านวน  450  ต�น

              งวดท�� 5 ส�งมอบ โดโลไมท�  พ� �นท�� จ�งหว�ดช�มพร                     จ �านวน  450  ต�น

              งวดท�� 6 ส�งมอบ โดโลไมท�  พ� �นท�� จ�งหว�ดกระบ��                      จ �านวน  460  ต�น

              งวดท�� 7 ส�งมอบ โดโลไมท�  พ� �นท�� จ�งหว�ดภ�เก�ต                      จ �านวน  120  ต�น

       โดยจะส�งมอบงวดหน��งงวดใดก�อนก�ได� แต�จะต�องแจ�งให� ส �าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต 11 ทราบ เป�นลายล�กษณ�

อ�กษร ก�อนส�งมอบของอย�างน�อย 3 ว�นท�าการ

๘.    อ�ตราค�าปร�บ

                          ค�าปร�บตามแบบส�ญญาซ� �อขายแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � หร�อข�อตกลงซ� �อ

ขายเป�นหน�งส�อ ให�ค�ดในอ�ตราร�อยละ ๐.๒๐ ของราคาค�าส��งของท��ย�งไม�ได�ร�บมอบต�อว�น

๙.    การร�บประก�นความ��าร�ดบกพร�อง

                          ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ซ��งได�ท �าส�ญญาซ� �อขายตามแบบด�งระบ�ในข�อ ๑.๓ หร�อ

ท�าข�อตกลงซ� �อเป�นหน�งส�อ แล�วแต�กรณ� จะต�องร�บประก�นความช�าร�ดบกพร�องของส��งของท��ซ� �อขายท��เก�ดข� �นภายใน

ระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๓ เด�อน  น�บถ�ดจากว�นท�� กรม ได�ร�บมอบส��งของ โดยต�องร�บจ�ดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�

การได�ด�ด�งเด�มภายใน ๗ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�งความช�าร�ดบกพร�อง

๑๐.    ข�อสงวนส�ท���ในการย��นข�อเสนอและอ��นๆ

๑๐.๑   เง�นค�าพ�สด�ส �าหร�บการซ� �อคร��งน� � ได�มาจากเง�นงบประมาณเง�นงบประมาณประจ�าป�  พ.ศ. 

๒๕๖๓

                                    การลงนามในส�ญญาจะกระท�าได� ต�อเม��อกรมได�ร�บอน�ม�ต�เง�นค�าพ�สด�จากเง�นงบประมาณ

ประจ�าป�  พ.ศ. ๒๕๖๓ แล�วเท�าน��น 

การจ�ดซ� �อคร��งน� �จะลงนามในส�ญญาหร�อข�อตกลงเป�นหน�งส�อได�ต�อเม��อ พระราช

บ�ญญ�ต�งบประมาณรายจ�ายประจ�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ม�ผลใช�บ�งค�บ และได�ร�บจ�ดสรรงบประมาณรายจ�าย

ประจ�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากส�าน�กงานประมาณแล�ว 

๑๐.๒   เม��อกรมได�ค�ดเล�อกผ��ย��นข�อเสนอรายใดให�เป�นผ��ขาย และได�ตกลงซ� �อส��งของตามการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�แล�ว ถ�าผ��ขายจะต�องส��งหร�อน�าส��งของด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศและของน��นต�อง

น�าเข�ามาโดยทางเร�อในเส�นทางท��ม�เร�อไทยเด�นอย�� และสามารถให�บร�การร�บขนได�ตามท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวง

คมนาคมประกาศก�าหนด ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ขายจะต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสร�มการพาณ�ช

ยนาว� ด�งน� �



                                   (๑)    แจ�งการส��งหร�อน�าส��งของท��ซ� �อขายด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�า 

ภายใน ๗ ว�น น�บต��งแต�ว�นท��ผ��ขายส��ง หร�อซ� �อของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป�นของท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��นได�

                                   (๒)    จ�ดการให�ส��งของท��ซ� �อขายด�งกล�าวบรรท�กโดยเร�อไทย หร�อเร�อท��ม�ส�ทธ�เช�นเด�ยวก�บ

เร�อไทย จากต�างประเทศมาย�งประเทศไทย เว�นแต�จะได�ร�บอน�ญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรท�กส��งของน��นโดยเร�ออ��น

ท��ม�ใช�เร�อไทย ซ��งจะต�องได�ร�บอน�ญาตเช�นน��นก�อนบรรท�กของลงเร�ออ��น หร�อเป�นของท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��น

                                   (๓)    ในกรณ�ท��ไม�ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ��ขายจะต�องร�บผ�ดตามกฎหมายว�าด�วยการส�ง

เสร�มการพาณ�ชยนาว�

๑๐.๓   ผ��ย��นข�อเสนอซ��งกรมได�ค�ดเล�อกแล�ว ไม�ไปท�าส�ญญาหร�อข�อตกลงซ� �อเป�นหน�งส�อภายใน

เวลาท��ก �าหนด ด�งระบ�ไว�ในข�อ ๗ กรมจะร�บหล�กประก�นการย��นข�อเสนอ หร�อเร�ยกร�องจากผ��ออกหน�งส�อค��าประก�น

การย��นข�อเสนอท�นท� และอาจพ�จารณาเร�ยกร�องให�ชดใช�ความเส�ยหายอ��น (ถ�าม�) รวมท��งจะพ�จารณาให�เป�นผ��ท� �ง

งาน ตามระเบ�ยบกระทรวงการคล�งว�าด�วยการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ

๑๐.๔   กรมสงวนส�ทธ��ท��จะแก�ไขเพ��มเต�มเง��อนไข หร�อข�อก�าหนดในแบบส�ญญาหร�อข�อตกลงซ� �อ

เป�นหน�งส�อ ให�เป�นไปตามความเห�นของส�าน�กงานอ�ยการส�งส�ด (ถ�าม�) 

๑๐.๕   ในกรณ�ท��เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � ม�ความข�ดหร�อแย�งก�น 

ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต�ตามค�าว�น�จฉ�ยของกรม ค�าว�น�จฉ�ยด�งกล�าวให�ถ�อเป�นท��ส�ด และผ��ย��นข�อเสนอไม�ม�ส�ทธ�

เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายใดๆ เพ��มเต�ม 

๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเล�กการจ�ดซ� �อในกรณ�ต�อไปน� �ได� โดยท��ผ��ย��นข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�า

เส�ยหายใดๆ จากกรมไม�ได� 

                                   (๑)    กรมไม�ได�ร�บการจ�ดสรรเง�นท��จะใช�ในการจ�ดซ� �อหร�อท��ได�ร�บจ�ดสรรแต�ไม�เพ�ยงพอท��จะ

ท�าการจ�ดซ� �อคร��งน� �ต�อไป

                                   (๒)    ม�การกระท�าท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการจ�ดซ� �อหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�ผล

ประโยชน�ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอมก�น

ก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระท�าการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การท�าการจ�ดซ� �อคร��งน� �ต�อไปอาจก�อให�เก�ดความเส�ยหายแก�กรม หร�อกระทบต�อ

ประโยชน�สาธารณะ

                                   (๔)    กรณ�อ��นในท�านองเด�ยวก�บ (๑) (๒) หร�อ (๓) ตามท��ก �าหนดในกฎกระทรวง ซ��งออก

ตามความในกฎหมายว�าด�วยการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ

๑๑.    การป��บ�ต�ตามกฎหมายและระเบ�ยบ

                             ในระหว�างระยะเวลาการซ� �อ ผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ขายต�องปฏ�บ�ต�ตามหล�ก

เกณ��ท��กฎหมายและระเบ�ยบได�ก�าหนดไว�โดยเคร�งคร�ด

๑๒.    การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการ



กรม สามารถน�าผลการปฏ�บ�ต�งานแล�วเสร�จตามส�ญญาของผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อก

ให�เป�นผ��ขายเพ��อน�ามาประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการ

                             ท��งน� � หากผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกไม�ผ�านเกณ��ท��ก �าหนดจะถ�กระง�บการย��นข�อเสนอ

หร�อท�าส�ญญาก�บกรม ไว�ช��วคราว

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

        ก�มภาพ�นธ� ๒๕๖๓



        คุณลกัษณะเฉพาะ  วัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)   จาํนวน  2,200 ตัน หนา 1/1

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  โดโลไมท 
 

     1.  คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพือ่การเกษตร (โดโลไมท) 
             1.1  ตองมีคุณภาพทางเคมี 

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

             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 

 











ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

1 นายธีระเทพ  สิทธินุย 095-0294011 20 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย PGS 081-7877562

บ.ฝายคลอง ม.7 ต.ปารอน

อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

2 นางผกามาศ ปลอดคง 089-7887142 20 นายทวีศักดิ์  หนูรักษ

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย PGS 081-7877562

บ.เขาอุมลูก ม.7 ต.คลองสระ

อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

3 นายสุนันท ชุมทอง 089-8731976 40 นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ

ม.1 ต.สินปุน อ.พระแสง 081-4165522

จ.สุราษฎรธานี

4 นายวาริน  หนูเนียม 081-6440973 15 น.ส.พรภิมล  จันทรออน

93/6 ม.2 ต.คลองฉนวน  090-2396235

อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

5 นายฉลาด  จักรา 089-7887142 10 น.ส.พรภิมล  จันทรออน

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯตําบลบานนา  090-2396235

2 ม.4 ต.บานนา

อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี

6 นายสรายุทธ เนื่องเนาวรัตน 081-7043221 15 น.ส.พรภิมล  จันทรออน

179/1 ม.3 ต.คลองปราบ  090-2396235

อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี

7 นายสมศักดิ์  กรทิพย 098-6719125 20 น.ส.พรภิมล  จันทรออน

20 ม.1 ต.โมถาย อ.ไชยา  090-2396235

จ.สุราษฎรธานี

8 นายอุทัย  จุเสง 063-8634086 20 น.ส.พรภิมล  จันทรออน

84 ม.5 ต.คลองพา อ.ทาชนะ  090-2396235

จ.สุราษฎรธานี

9 นายเสนห  ออนแกว 087-2817525 10 นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ

ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก 081-4165522

จ.สุราษฎรธานี

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2563

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่  จังหวัดสุราษฎรธานี

 จํานวน   240   ตัน  รวม........13...........ราย 

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2563

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่  จังหวัดสุราษฎรธานี

 จํานวน   240   ตัน  รวม........13...........ราย 

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท

10 นายพงศษักดิ์  พุมสุวรรณ 081-4770746 10 นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ

85 ม.7 ต.คลองนอย อ.เมือง 081-4165522

จ.สุราษฎรธานี

11 นางเสวณี  วราชัย 10 นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ

124 ม.5 ต.ทาฉาง อ.ทาฉาง 081-4165522

จ.สุราษฎรธานี

12 นายขจร  รักษาพราหมณ 089-412527 10 นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ

 83/2 ม.6 ต.เขาถาน 081-4165522

อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี  

13 นายสมเกียรติ ศรีเพชรพูล 087-2668247 40 นายวิษณุ  พิมบํารุง

51/2 ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน  084-4417455

จ.สุราษฎรธานี 061-5178791

240



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

1 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 081-5413200 34 นางพรทิพย สวนชํานิ

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

2 นายกิตติ  มากเสม 081-0824799 20 นางพรทิพย สวนชํานิ

5/4 ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 081-0917525 081-5413200

3 นางรัชนี  บุญมา (ศาลาอเนกประสงค) 099-5414670 33 นางพัชนี กุลกระโทก

ม.5  ต.บางแกว อ.ละอุน จ.ระนอง 087-2752974

4 นายศิวรักษ  ศรีเกตุ 063-7507561 33 นางพัชนี กุลกระโทก

23/2 ม.2 ต.ละอุนเหนือ อ.ละอุน จ.ระนอง 087-2752974

5 นายสุนทร  ศรีหะรัญ 081-0856942 30 นายนพดล อุบลเลิศ

1 ม.7 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 095-6592620

6 นายถาวร  ขวัญทอง 087-2683885 50 นางสาววิลาวัลย สงคคง

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

7 นายสีทน  ตัดสมัย 099-0050722 20 นางวรดา สติมั่น

18/26 ม.7 ต.บานนา อ.กะเปอร  จ.ระนอง 097-3377731

8 นายสุชีพ  ทองสุย 063-6640134 20 นางวรดา สติมั่น

37/7 ม.5 ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง 097-3377731

240

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2563

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่  จังหวัดระนอง

 จํานวน   240   ตัน  รวม...........8.............ราย 

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท



หมายเลข เปาหมาย
โทรศัพท ตัน

1 นายสุนันท  ทองอนันต 081-2702905 60 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
สถานีพัฒนาที่ดิน (หลังเกา) สาขาตะก่ัวปา 089-9768753
ม.6 ต.บางไทร อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา

2 นายวีระศักดิ์  สินสัจธรรม 089-8721406 20 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
ม.5 ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 089-9768753

3 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 081 0993269 30 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.7 ต.นาเตย อ.ทายเหมือง จ.พังงา 081 0993269

4 นายสุดี  สุวิสัน 089-5877424 25 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.3 ต.หลอยูง อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา 081 0993269

5 นายยุทธนากร  จวนเจนกิจ 089-6504564 25 นางสาวอังคารมาศ  ลีนิน
ม.1 ต.หลอยูง อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา 081 0993269

6 นายจตุพงศ  เกตุรักษ 062-9499448 80 นายปฏิเวธ  ทุยอน
45/4 ม.4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 094-7043818 082-2756344

รวมทั้งสิ้น 240

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2563
สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่ จังหวัดพังงา

 จํานวน   240   ตัน  รวม......6.......ราย 

รายท่ี ผูรับมอบ/สถานที่สงมอบ เจาหนาที่รับผิดชอบ



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

1 นายสุวิทย  อินทสา 090-7028663 10

หมูที่ 6 ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา

2 นายเอนก  บวยหอย 063-7955254 15

หมูที่ 5 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา

3 นายบุญมี  แกวทอง 081-0910589 10

หมูที่ 2 ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา

นางสาวมาฑินี  จึงจะดี

4 นางอุบล  ขันทกาญจน 081-9705081 10 090-2354429

หมูที่ 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา นางสาวขนบพร  พงศพรหม

084-8436685

สถานที่สงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

ปงบประมาณ 2563

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช รวม  450  ตัน   รวม 31  ราย

084-8436685

5 นายบุญสุด  บรมสุด 061-2957481 10

หมูที่ 3 ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา

6 นางสมคิด  วงเขิน 083-6475223 10

หมูที่ 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา

7 นายลัน  ชื่นกลิ่น 097-1658659 10

หมูที่ 6 ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา

8 นายสุนทร  ลองจา 091-9289974 20

94 หมูที่ 4 ตําบลไชยมนตรี อําเภอเมือง

นางสาวศิศิรกร  การกรณ

9 นายโกวิทย  พรหมพันธ 098-7266046 10 091-8262257

46/1 หมูที่ 5 ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา นายชาตรี  มีชัย

085-1453690

10 นายวิลัย  เพ็ชรรัตน 083-1054917 10

34/1 หมู 4 ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา



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

11 นางสาวจิราภรณ  จิตราพันธ 082-4158237 10

93 หมูที่ 2 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา

นางสาวศิศิรกร  การกรณ

12 นายนิคม  ทรัพยาสาร 089-9717437 15 091-8262257

103/4 หมูที่ 6 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี นายชาตรี  มีชัย

085-1453690

13 นายสมชาย  หนูทอง 086-5959942 10

164/3 หมูที่ 1 ตําบลพรหมโลก อําเภอดพรหมคีรี

14 นายเจรียง  สุขอนันต 086-5946801 10

58/2 หมูที่ 9 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน

15 นายสมพงษ  นรากร 086-2826805 20

87/1 หมูที่ 4 ตําบลแกวแสน อําเภอนาบอน

16 นายสุพจน  วงศเมฆ 087-8868435 10 นางสาวเพชรา  วรรณเพชร

21/1 หมูที่ 8 ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน 089-9188050

นายธรรมรงค  เรืองชวย

17 นายสมโชค  แกวประสิทธิ์ 086-2669081 20 085-7916839

51 หมูที่ 7 ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน

18 นายสวาท  แกวไทย 087-3386772 20

43/1 หมูที่ 1 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง

19 นางสมจิตร  มณีฉาย 091-0461554 10

207/2 หมูที่ 2 ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง

20 นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส 086-0402390 20

132 หมูที่ 3 ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา 086-0402330

21 นายปยะวัฒน  จริตงาม 083-3965628 10

35 หมูที่ 5 ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง

22 นายลิขิต  ชัยสิทธิ์ 082-8134916 1022 นายลิขิต  ชัยสิทธิ์ 082-8134916 10

6/1 หมูที่ 9 ตําบลถ้ําพรรณรา อําเภอถํ้าพรรณรา



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

23 พันเอกจตุรงค  จุฬากาญจน 087-8938884 20 นางสาวเพชรา  วรรณเพชร

หัวหนากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 43 089-9188050

โครงการทหารพันธุดี (คายเทพสตรี ศรีสุนทร) นายธรรมรงค  เรืองชวย

ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง 085-7916839

24 นางนันทา  ศักยโกสิทธิ์ 081-2700295 20

7/1 หมูที่ 3 ตําบลยางคอม อําเภอพิปูน

25 นายวิทยา  วิชัยศิษฐ 081-0780084 20

32 หมูที่ 7 ตําบลยางคอม อําเภอพิปูน

26 นายนรินทร  สุขมี 084-4475933 20

211 หมูที่ 5 ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน

27 นายทิวา  ศรีเปารยะ 091-8260924 20 นายวิจารณ  ธานีรัตน27 นายทิวา  ศรีเปารยะ 091-8260924 20 นายวิจารณ  ธานีรัตน

204 หมูที่ 5 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 081-9599875

นายคัมภีร  ทองเกลี้ยง

28 นายเจี้ยง  วงศกูล 086-9699227 10 092-3948009

59/3 หมูที่ 5 ตําบลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ

29 นายณรงค  รามทิม 081-0845142 20

141 หมูที่ 5 ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ

30 นายสุทันยา  ชูมณี 084-7465345 20

13 หมูที่ 8 ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ

31 นายภักดี  มณีฉาย 089-5259101 20

99 หมูที่ 8 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง

รวม 450



จํานวน

( ตัน )

1 นายกมัยธร  ยะเปง / ม.5 ต.คุริง อ.ทาแซะ 081-7988470 25 นายทรงวุฒิ  แสงสุริยะ
2 นายสมพงษ  ศรีทับทิม 086-3069565 25 089-9084995
๓ นายมีชัย โอบออม / ม.9 ต.ตะโก อ.ทุงตะโก 084-6893982 20 นางสาวจิดาภา โอบออม

๔ นายสุรพล ยังชวย / ม.4 ต.ดานสวี อ.สวี 093-7184603 20 087-1753381
5 นายอดิศักดิ์ ครุฑวิสัย / ม.2 ต.วิสัยใต อ.สวี 084-7466422 20 "

๖ นายชาญยุทธ คงตะโก / ม.9 ต.นาสัก อ.สวี 085-7945231 20 "

๗ นายเชาวลิตร ถึงเสียบญวน / ม.11 ต.ทุงระยะ อ.สวี 089-9948412 20 "

๘ นางสาวณัฐรดา  ภานุมาศ / ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน 096-6547945 50 นางสาวณัฐรดา  ภานุมาศ 

096-6547945
9 นายไพศาล  หนูนุย / ม.4 ต.ปากทรง อ.พะโตะ 098-0903364 20 นางสาวจุไรรัตน สุขตะโก

๑๐ นายจําเนียร  ศรีโมรา / ม.5 ต.พระรักษ อ.พะโตะ 080-0413798 20 084-6906360
๑๑ นายธนธัชกร  วอสุวรรณ / ม.5 ต.ปงหวาน อ.พะโตะ 096-2652978 10 "

๑๒ นายกวี  สังขแกว / ม.1 ต.สวนแตง อ.ละแม 081-7881187 20 นายนพพล  ถมทอง

13 นายสบโชค  พรหมประทีป / ม.5 ต.สวนแตง อ.ละแม 086-2736189 10 081-9363685
๑๔ นายเฉลา  แพสุวรรณ / ม.8 ต.ทุงหลวง อ.ละแม 089-8734796 20 "

๑๕ นางบุญชู  วัดนครใหญ / ม.9 ต.หาดพันไกร อ.เมือง 082-8016374 20 นายณัฐพร  สิทธิวัฒน

๑๖ นายทวีศกดิ์  ปฐมเศวตตระกูล / ม.9 ต.บานนา อ.เมือง 097-2980876 70 096-7935142
17 นายประชุม  รูปสงา / ม.4 ต.ชุมโค อ.ปะทิว 093-7831828 30 นายยุทธนา  ปญญา

๑๘ นายจารึก  ผลจนทร / ม.7 ต.สะพลี อ.ปะทิว 082-8083397 30 062-4955615
๔๕๐

สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้น จังหวัด ชุมพร

จํานวน  450 ตัน  รวม ……18……..  ราย  

ที่ ผูรับมอบ/สถานที่สงมอบ หมายเลขโทรศัพท
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท

1. นายสมหวิง  หนูศิริ 087-2793557 23 นายสมพิศ พันธุพิทยแพทย

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

2. นายสมควร  เพชรเรือนทอง 088-4514923 23 นายสมพิศ พันธุพิทยแพทย

ม.7 ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่ เบอรโทร. 080-2943673

3. นายประจบ จันทรดวง 080-0379236 15 นายณรงคศักดิ์  นรากูล

ม.8 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ เบอรโทร. 089-6583993

4. นายชัยวุฒิ เหมทานนท 084-1889993 17 นายณรงคศักดิ์  นรากูล

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

5. นายมานพ สายนุย 081-2702809 15 นายณรงคศักดิ์  นรากูล

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

6. นางระเบียบรัตน มณีมัย 087-2669756 17 นางอารีย สวนแกว

ม.5 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ เบอรโทร. 092-5369651

7. นายนิกร  เพชรกุล 080-8180931 15 นางอารีย สวนแกว

ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ เบอรโทร. 092-5369651

8. นายมณฑา คงกะพันธ 082-8007185 15 นางอารีย สวนแกว

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

9. นายศุภกิจ ลิ้มวัฒนากูล 081-4777062 30 นายอุชุกร พรหมมานนท

ม.6 ต.เพหลา อ.คลองทอม จ.กระบี่ เบอรโทร. 095-915-3944

10. นายบุญถิ่น สุทธินนท 089-5872513 30 นายอุชุกร พรหมมานนท

ม.2 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ เบอรโทร. 095-915-3944

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2563

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่  จังหวัดกระบี่

จํานวน  ...460...  ตัน  รวม.....21....ราย

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท



ราย หมายเลข

ที่ โทรศัพท
ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ

เปาหมาย
(ตัน)

เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท

11. นายเชาวลิต จันทรยอง 081-9705262 25 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เบอรโทร. 080-3244235

12. นายปรีชา เชื้อสงา 098-0546378 20 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ
ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เบอรโทร. 080-3244235

13. นายประเสริฐ แสลหมัน 087-2846039 20 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เบอรโทร. 080-3244235

14. นายสมเกียรติ ซื่อตรง 089-2909754 20 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เบอรโทร. 080-3244235

15. นายพิชิต  ชูมณี 081-9589566 10 นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ

ม.9 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เบอรโทร. 080-3244235

16. นายปรีชา นวลเสน 086-2845474 50 นางสาวลดาวัลย นักฟอน

ม.1  ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เบอรโทร. 081-8574531

17. นายบุญสง พรหมบุตร 091-7821132 15 นายประสงค  นาสุริวงค

ม.6 ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เบอรโทร. 086-2721705

18. นายมโน คงรงค 086-2738503 15 นายประสงค  นาสุริวงค

ม.2 ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เบอรโทร. 086-2721705

19. นายสมเกียรติ เจียรศิริ 098-7325735 30 นายประสงค  นาสุริวงค

ม.4 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เบอรโทร. 086-2721705

20. นายธนวัตน รัตนะเดช 087-8840209 25 นายถนอมพล สังสัน

ม.2 ต.คลองหิน อ.อาวลึก จ.กระบี่ เบอรโทร. 088-782-2354

21. นายสําราญ ไทยทอง 081-0873221 30 นายถนอมพล สังสัน

ม.5 ต.เขาใหญ อ.อาวลึก จ.กระบี่ เบอรโทร. 088-782-2354

 รวมทั้งสิ้น 460  



ราย หมายเลข
ที่ โทรศัพท
1 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 076-685253 50 นายพิทยา รอดอุน

หมู 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 080-8388802 090-4868290

2 นายเสริมศักย  เกลื่อนสิทธิ์ 065-3534418 20 นางสาวภคมน  พันพิพิธ

หมู 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 065-0126089

3 นายสัญญา  หิรัญวดี 089-8684144 20 นายยุทธนา  หนูเกลี้ยง

หมู 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 093-6426306

4 นายเนตร  เดชากุล 086-9467529 30 วาที่ ร.ต.หญิงทิพวรรณ  หุนพงษ

หมู 4 ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 086-7081142

 รวมทั้งสิ้น 120  

กิจกรรม : สงเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  งบประมาณป 2563

สถานที่สงมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท ในเขตพื้นที่  จังหวัดภูเก็ต

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

ผูรับมอบ และสถานที่สงมอบ
เปาหมาย

(ตัน)
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
พรอมเบอรโทรศัพท


