( สําเนา )
ประกาศกรมพัฒนาทีดนิ โดย สํานักงานพัฒนาทีดนิ เขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
เรื อง ประกวดราคาซือ' จัดหาปูนเพือการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตัน ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื $อ
จัดหาปูนเพือการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
$ $น ๗,๓๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้ านสาม
(e-bidding) ราคากลางของงานซื $อในการประกวดราคาครัง$ นี $ เป็ นเงินทังสิ
แสนหกหมืนเก้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี $
จัดหาปูนเพือการเกษตร โดโลไมท์
จํานวน
๑
งาน
รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตัน
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี $
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ $งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ $งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิ $งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
$ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื $อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซื $อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กรมพัฒนาทีดิน โดย
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง$ นี $
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิOหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ $นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิOความคุ้มกันเช่นว่านัน$
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครัง$ ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
14. ผู้เสนอราคาจะต้ องยืนเอกสาร ทีเกียวข้ องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังนี $
14.1.1 กรณีเป็ นเจ้ าของประทานบัตรโดโลไมท์
- ต้ องมีประทานบัตรของตนเองเท่านันและประทานบั
$
ตรยังไม่หมดอายุซงมี
ึ อายุครอบ
คลุมถึงวันส่งมอบงาน
- ต้ องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์หรื อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของ
ตนเองทียังไม่หมดอายุ ซึงมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน
14.1.2 กรณีเป็ นเจ้ าของใบแต่งแร่ โดโลไมท์หรื อผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
- ต้ องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรื อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดโลไมท์
ของตนเองทียังไม่หมดอายุ ซึงมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน
- ต้ องมีหนังสือรับรองแหล่งทีมาของโดโลไมท์ทีได้ รับประทานบัตรได้ แก่ สําเนาสัญญาซื $อ
ขาย หรื อสําเนาข้ อตกลง กับเจ้ าของประทานบัตร พร้ อมสําเนาประทานบัตรโดโลไมท์ ทียังไม่หมดอายุ ซึงมีอายุ
ครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรื อใบเสร็ จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรื อสําเนาใบเสร็ จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ พร้ อมผู้มี
อํานาจรับรอง
14.1.3 กรณีเป็ นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์
- ต้ องมีหนังสือรับรองแต่งตังเป็
$ นตัวแทนจําหน่ายวัสดุปนู เพือการเกษตรและต้ องแนบหลัก
ฐานต้ นฉบับให้ ตรวจสอบ และหนังสือรับรองแหล่งทีมาของแร่ซงต้
ึ องไม่ซํ $าซ้ อนกับผู้เสนอราคารายอืนทัง$ 2 กรณี
พร้ อมเอกสารข้ อ14.1.1หรื อ ข้ อ 14.1.2
กรณีใบอนุญาตแต่ งแร่ และประทานบัตรใกล้ หมดอายุให้ ดาํ เนินการขออนุญาตต่ ออายุ
พร้ อมแนบหลักฐานการขอต่ ออายุ ใบอนุญาตแต่ งแร่ และประทานบัตรมาด้ วย
15. ผู้เสนอราคา ต้ องนําตัวอย่างปูนเพือการเกษตร (โดโลไมท์) ทีเสนอขาย จํานวน 2 กิโลกรัม พร้ อม
ตัวอย่างกระสอบ พร้ อมทังผลการวิ
$
เคราะห์คา่ CCE, pH, Mgo,Cao, ความชื $นและขนาดความละเอียดโดยสถาบัน
ทีเป็ นทียอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน 6 เดือน ก่อนการยืนเสนอเอกสาร) มายืนพร้ อมเอกสาร
ประกวดราคาในวันและเวลาทีกําหนด
16. ผู้เสนอราคา จะต้ องนําตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุปนู เพือการเกษตร (โดโลไมท์) มายืนพร้ อม
เอกสารประกวดราคาในวันและเวลาทีกําหนด จํานวน 1 ชุด
17. เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคุ คลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ าง ในวงเงินไม่
น้ อยกว่ า 3,700,000 บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิน หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิน
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 สุราษฎร์ ธานี เชือถือ
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ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน
ที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื $อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
$ วนั ที ........................ ถึงวัน
ที ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจาก
ชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th;
https://process๓.gprocurement.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถวิล มังนุ้ย
(นายถวิล มังนุ้ย)

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาทีดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั $ วนั ที ซื $อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
อัมพิกา พวงแก้ ว
(นางสาวอัมพิกา พวงแก้ ว)
นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ
ประกาศขึ $นเว็บวันที ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาวอัมพิกา พวงแก้ ว นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ
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( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซือ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที% ........................
การซือ จัดหาปูนเพื%อการเกษตร โดโลไมท์ รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตัน
ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที%ดนิ เขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ลงวันที%
ตุลาคม ๒๕๖๑
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี ซึงต่อไปนี #เรี ยกว่า "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื #อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี #
จัดหาปูนเพือการเกษตร โดโลไมท์
จํานวน
๑
งาน
รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,๓๓๕ ตัน
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
พัสดุทีจะซื #อนี #ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื #อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี # โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี #
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบการจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื #อขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ #าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๗ TOR โดโลไมท์
๑.๘ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.สฎ.
๑.๙ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.รน.
๑.๑๐ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.พง.
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๑.๑๑ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.นศ.
๑.๑๒ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.ชพ
๑.๑๓ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.กบ.
๑.๑๔ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.ภก
๑.๑๕ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.ชพ.กิจกรรมสร้ างนิคมการเกษตร
๑.๑๖ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.นศ..กิจกรรมสร้ างนิคมการเกษตร
๑.๑๗ สถานทีส่งมอบ โดโลไมท์ จ.กบ..กิจกรรมสร้ างนิคมการเกษตร
๑.๑๘ ใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย% นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่
การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ #งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ #งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิ #งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
# วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื #อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง# นี #
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิMหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ #นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิMและความคุ้มกันเช่นว่านัน#
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง# ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด
2.14 ไม่เป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนด
2.15 ผู้เสนอราคาทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี #
(1) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค่ามาใช้ แสดง
เป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(2) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลทีเข้ า
ร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ ในกรณีที
กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับ
ผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
#
ผลงานก่อสร้ างของผู้
เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี
# # "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
2.16 ผู้เสนอราคาจะต้ องยืนเอกสาร ทีเกียวข้ องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังนี #
2.16.1 กรณีเป็ นเจ้ าของประทานบัตรโดโลไมท์
- ต้ องมีประทานบัตรของตนเองเท่านันและประทานบั
#
ตรยังไม่หมดอายุซงมี
ึ อายุครอบ
คลุมถึงวันส่งมอบงาน
- ต้ องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์หรื อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของ
ตนเองทียังไม่หมดอายุ ซึงมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน
2.16.2 กรณีเป็ นเจ้ าของใบแต่งแร่โดโลไมท์หรื อผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
- ต้ องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดโลไมท์
ของตนเองทียังไม่หมดอายุ ซึงมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน
- ต้ องมีหนังสือรับรองแหล่งทีมาของโดโลไมท์ทีได้ รับประทานบัตรได้ แก่ สําเนาสัญญาซื #อ
ขาย หรื อสําเนาข้ อตกลง กับเจ้ าของประทานบัตร พร้ อมสําเนาประทานบัตรโดโลไมท์ ทียังไม่หมดอายุ ซึงมีอายุ
ครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรื อสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ พร้ อมผู้มี
อํานาจรับรอง
2.16.3 กรณีเป็ นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์
- ต้ องมีหนังสือรับรองแต่งตังเป็
# นตัวแทนจําหน่ายวัสดุปนู เพือการเกษตรและต้ องแนบหลัก
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ฐานต้ นฉบับให้ ตรวจสอบ และหนังสือรับรองแหล่งทีมาของแร่ ซงต้
ึ องไม่ซํ #าซ้ อนกับผู้เสนอราคารายอืนทัง# 2 กรณี
พร้ อมเอกสารข้ อ 2.16.1 หรือ ข้ อ 2.16.2
กรณีใบอนุญาตแต่ งแร่ และประทานบัตรใกล้ หมดอายุให้ ดาํ เนินการขออนุญาตต่ ออายุ
พร้ อมแนบหลักฐานการขอต่ ออายุ ใบอนุญาตแต่ งแร่ และประทานบัตรมาด้ วย
2.17 ผู้เสนอราคา ต้ องนําตัวอย่างปูนเพือการเกษตร (โดโลไมท์) ทีเสนอขาย จํานวน 2 กิโลกรัม พร้ อม
ตัวอย่างกระสอบ พร้ อมทังผลการวิ
#
เคราะห์คา่ CCE, pH, Mgo,Cao, ความชื #นและขนาดความละเอียดโดยสถาบัน
ทีเป็ นทียอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน 6 เดือน ก่อนการยืนเสนอเอกสาร) มายืนพร้ อมเอกสาร
ประกวดราคาในวันและเวลาทีกําหนด
2.18 ผู้เสนอราคา จะต้ องนําตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุปนู เพือการเกษตร (โดโลไมท์) มายืนพร้ อม
เอกสารประกวดราคาในวันและเวลาทีกําหนด จํานวน 1 ชุด
2.19 เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคุ คลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ าง ในวงเงินไม่
น้ อยกว่ า 3,700,000 บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิน หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริหารส่วนท้ องถิน
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 สุราษฎร์ ธานี เชือถือ
๓. หลักฐานการยื%นข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที% ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั# บรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั# บรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบคุ คล ให้ ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั # สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั# บรอง
สําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
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(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดที
#
ได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
# # เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที% ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
# #
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน#
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) ใบแจ้ งปริมาณงานและราคา
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดที
#
ได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
# # เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี # โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ
# #น และจะ
ต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
# กฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้ อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครัง# เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู
ต้ อง ทังนี
# # ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตั
# วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัว
หนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
# #นซึงรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีอากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้ จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้
#
แล้ ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ พื #นทีในเขตรับผิดชอบ ของสํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑
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สุราษฎร์ ธานี ได้ แก่ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี , นครศรีธรรมราช , พังงา , ระนอง , ชุมพร , กระบี และภูเก็ต ตามที
กําหนดไว้
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตังแต่
- วนั เสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื -อขาย หรื อวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กรม ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โดโลไม
ท์ ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื -อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดัง
กล่าวนี - กรมจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องนําต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุทีเสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม พร้ อมตัวอย่าง
กระสอบ โดยลงลายมือผู้ยืนข้ อเสนอพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กํากับในเอกสารด้ วย พร้ อมสรุปจํานวนเอกสารทีจัด
ส่งหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖(๒) เพือใช้ ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการ
พิจารณา ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนา
ทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ทังนี
- - กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึ -นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรื อไม่ใช้
แล้ ว กรมจะคืนให้ แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ัยก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื -ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื -อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื -อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื -อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
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๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน ตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
นผู้ยืนข้ อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้
- ใช่เป็ นผู้ริเริมให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความ
ทิ -งงาน เว้ นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนันมิ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี (๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื -อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี - จํานวน ๓๖๘,๔๗๕.๐๐ บาท (สาม
แสนหกหมืนแปดพันสีร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ให้ แก่ สํานักงานพัฒนาทีดนิ เขต ๑๑ ซึงเป็ น
เช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนชํ
ั - าระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทียืนข้ อเสนอ หรื อก่อนวันนันไม่
- เกิน ๓ วันทํา
การ
๕.๒ หนังสือคํ -าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ -าประกันของบริ ษัทเงินทุนหรือบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ -าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ -า
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
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กรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ -า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กรมตรวจสอบความถูกต้ องในวันที........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอทียืนข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคํ -าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชือผู้ยืนข้ อเสนอในหนังสือคํ -าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชือกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็ น
ผู้ยืนข้ อเสนอ
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชือผู้เข้ าร่วมค้ ารายทีสัญญา
ร่วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายืนข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
ทังนี
- - "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี - กรมจะคืนให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอหรื อผู้คํ -าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีกรมได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ยู ืนข้ อ
เสนอรายทีคัดเลือกไว้ ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุดหรื อได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้ ตอ่ เมือได้ ทําสัญญาหรือ
ข้ อตกลง หรือผู้ยืนข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี -ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิ#ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง- นี - กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๖.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืนข้ อ
เสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน- เว้ นแต่ ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตก
ต่างไปจากเงือนไขทีกรมกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนันไม่
- มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็ก
น้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายนัน๖.๔ กรมสงวนสิทธิbไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อ
ไปนี -
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(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันในบั
- ญชีรายชือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื -อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซื -อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื -อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื -อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรียบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายอืน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกรมมีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอชี -แจงข้ อเท็จจริ งเพิมเติมได้ กรม มีสทิ ธิ
ทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๖ กรมทรงไว้ ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทังหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื -อในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื -อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
- - เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็ นเด็ดขาด ผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทังกรม
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ -งงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ วา่ การยืนข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
กรม จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนันชี
- -แจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ ว่า ผู้ยืนข้ อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี -แจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ กรม มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน- ทังนี
- - ผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อ
เสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซือ* ขาย
๗.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วนภาย
ใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีทําข้ อตกลงซื -อกรมจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรื อกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาซื -อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับกรมภาย
ใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่า
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สิงของทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อ
ไปนี (๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ให้ แก่ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ ซึงเป็ นเช็ค
หรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรือดราฟท์นนชํ
ั - าระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
- เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ -าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคํ -าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ -าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ -าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ -า
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี -จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี -ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื -อขายแล้ ว
หลักประกันนี -จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี -ย ตามอัตราส่วนของพัสดุทีซื -อซึงกรม ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิงของซึงได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวง
แล้ วให้ แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมือผู้ขายได้ สง่ มอบสิงของได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซื -อขาย
หรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกรม ได้ ตรวจรับมอบสิงของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยต้ องส่งมอบปูนเพือการเกษตร (โดโล
ไมท์) จํานวน 4,335 ตัน ตามสถานทีทีสํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 กําหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื -อขาย ดังนี กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน วัสดุปนู เพือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 3,800 ตัน
งวดที 1 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จํานวน 500 ตัน
งวดที 2 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดพังงา
จํานวน 500 ตัน
งวดที 3 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดระนอง
จํานวน 500 ตัน
งวดที 4 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 650 ตัน
งวดที 5 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดชุมพร
จํานวน 600 ตัน
งวดที 6 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดกระบี
จํานวน 800 ตัน
งวดที 7 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 250 ตัน
กิจกรรมสร้ างนิคมการเกษตร วัสดุปนู เพือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 535 ตัน
งวดที 8 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 195 ตัน
งวดที 9 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดชุมพร
จํานวน 170 ตัน
งวดที 10 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื -นที จังหวัดกระบี
จํานวน 170 ตัน
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โดยจะส่งมอบงวดหนึง งวดใดก่อนก็ได้ แต่จะต้ องแจ้ งให้ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนส่งมอบของอย่างน้ อย 3 วันทําการ
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื /อขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี / หรือข้ อตกลงซื /อ
ขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิงของทียงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง ได้ ทําสัญญาซื /อขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือ
ทําข้ อตกลงซื /อเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซื /อขายทีเกิดขึ /นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที กรม ได้ รับมอบสิงของ โดยต้ องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้
การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิในการยื$นข้ อเสนอและอื$นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื /อครัง/ นี / ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือกรมได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ วเท่านัน/
การจัดซื /อครัง/ นี / จะมีการลงนามในสัญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือได้ ตอ่ เมือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ และได้ รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงบประมาณแล้ ว สําหรับกรณีทีไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพือการ
จัดหาในครัง/ ดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
๑๑.๒ เมือกรมได้ คดั เลือกผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซื /อสิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง หรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้
/ อง
นําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยืนข้ อเสนอซึง เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิช
ยนาวี ดังนี /
(๑) แจ้ งการสัง หรื อนําสิงของทีซื /อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
/ วนั ทีผ้ ขู ายสัง หรือซื /อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของทีซื /อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรือเรื อทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนันโดยเรื
/
ออืน
ทีมิใช่เรื อไทย ซึง จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
/ อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการส่ง
เสริ มการพาณิชยนาวี
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๑๑.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึง กรมได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้ อตกลงซื /อเป็ นหนังสือภายใน
เวลาทีกําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อเรียกร้ องจากผู้ออกหนังสือคํ /าประกัน
การยืนข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
/ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ /ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื /อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิIทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซื /อ
เป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี / มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นทีสดุ และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มีสทิ ธิ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิมเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื /อในกรณีตอ่ ไปนี /ได้ โดยทีผ้ ยู ืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่า
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้ รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ ในการจัดซื /อหรือทีได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะ
ทําการจัดซื /อครัง/ นี /ต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการจัดซื /อหรือทีได้ รับการคัดเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื /อครัง/ นี /ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กรม หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื /อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื /อ ผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ิตามหลัก
เกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็จตามสัญญาของผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือก
ให้ เป็ นผู้ขายเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี
/ / หากผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้ อเสนอ
หรื อทําสัญญากับกรม ไว้ ชวั คราว
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ตุลาคม ๒๕๖๑
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คุณลักษณะเฉพาะ วัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จํานวน 4,335 ตัน

หน้า 1/1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โดโลไมท์
1. คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพือ่ การเกษตรโดโลไมท์
1.1 ต้องมีคุณภาพทางเคมี
- มีค่า CCE (Calcium Carbonate Equivalent ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
- มีค่า MgO ( Magnecium Oxide ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15
- มีค่า CaO (Calcium Oxide ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25
1.2 ขนาดความละเอียด
- มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตะแกรงขนาด 80 เมซไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
1.3 ความชื้น
- ความชื้นไม่เกินร้อยละ 5
2 . ลักษณะการบรรจุ
บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม บรรจุถุง 2 ชั้น
- ชั้นในเป็นพลาสติกป้องกันความชื้นได้
- ชั้นนอก เป็นกระสอบพลาสติกสานแข็งแรง และคงทนต่อการขนส่ง
และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี้

ตัวอย่างการพิมพ์ถุง
กรมพัฒนาที่ดิน
โดโลไมท์

ค่า Calcium Carbonate Equivalent (CCE)
ไม่ต่ํากว่า 90%
บรรจุ 25 กิโลกรัม
ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ห้ามจําหน่าย)
ตัวอักษรสีแดง

ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ TOR จัดซื้อวัสดุปนู เพื่อการเกษตร โดโลไมท์
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ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์ ) จํานวน 4,335 ตัน พร้อมขนส่ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี
.............................
1. ความเป็นมา
ตามที่กรมพัฒนาที่ดนิ ได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2561 ให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
เป็นค่าจัดหาวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน 4,335 ตัน กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน
วัส ดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 3,800 ตัน และกิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร วัส ดุปูนเพื่อ
การเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 535 ตัน เพื่อนําไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน ให้มีสภาพ
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ทําการเกษตรมีปัญหาเป็นดินเปรี้ยวจัด และเป็นดินกรด พืชที่ปลูกใน
พืน้ ทีด่ ังกล่าวไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเป็นต้อง
ใช้ ปูน เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท์ ) ปรั บ ปรุ งดิ น ก่ อ น เพื่อ ลดสภาพความเป็ น กรดในดิน ช่ว ยให้ พืช ที่ป ลู ก
เจริญเติบโต สามารถเพิ่มผลผลิตได้ โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการจัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพื่อส่งมอบให้สถานีพัฒนาที่ดินในเขตรับผิดชอบ นําไปส่งเสริมให้
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง โดยการ
หว่านและไถกลบปูนโดโลไมท์ ดังนั้น สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จึงได้ดําเนินการกําหนดขอบเขตการ
จัดซือ้ ปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการจัดซื้อ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตพืชพัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรที่ดนิ ในเชิงคุณภาพ
2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน ได้แก่
เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการพัฒนาการ ผลิต
ตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ
2.3 เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสนับสนุนการปรับปรุง
บํารุงดิน
2.4 เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์
และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในพื้นที่ผลิตพืชเพื่อการแข่งขัน และใน
พื้นที่ทําการเกษตรเพียงพอให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการ
พักชําระหนี้ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
2.5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา การแก้ปัญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่ง่าย
ต่อการปฏิบัติในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างต่อเนื่องไปสู่กลุ่มเป้าหมายและเกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
/3.4 ไม่เป็นบุคคล...
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3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานขอรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 11 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามที่ กวพ.กําหนด
3.11 เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณี ที่กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ กิ จ การร่ ว มค้า จะต้ อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค่ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจ การร่ว มค้า ที่จ ดทะเบีย นเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จ ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.12 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังนี้
3.12.1 กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์
- ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่านั้น และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ
- ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของ
ตนเองที่ยังไม่หมดอายุ
3.12.2 กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
- ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่ โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์
ของตนเองที่ยังไม่หมดอายุ
- ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของโดโลไมท์ที่ได้รับประทานบัตร ได้แก่ สําเนาสัญญา
ซื้อขาย หรือสําเนาข้อตกลง กับเจ้าของประทานบัตร พร้อมสําเนาประทานบัตรโดโลไมท์ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมี
อายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่
พร้อมผู้มีอํานาจรับรอง
/3.12.3 กรณีเป็นตัวแทน...

ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ TOR จัดซื้อวัสดุปนู เพื่อการเกษตร โดโลไมท์

จํานวน 4,335 ตัน

3/5

3.12.3 กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์
- ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) และ
ต้องแนบหลักฐานต้นฉบับให้ตรวจสอบ และหนังสือรับรองแหล่งที่มาของแร่ซึ่งต้องไม่ซ้ําซ้อนกับผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่นทั้ง 2 กรณี พร้อมเอกสารข้อ 3.12.1 หรือ ข้อ 3.12.2
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ ให้ดําเนินการ
ขออนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตร
มาด้วย และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง
3.13 ผู้เ สนอราคาต้อ งมี คลั งเก็ บ ปูน เพื่ อการเกษตร และต้ องตั้ งอยู่บ ริ เ วณพื้น ที่เ ดี ย วกั น กั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องมีปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) อยู่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนที่จัดซื้อในครัง้ นี้
3.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานแผนที่ตั้งคลังเก็บปูนพร้อมรูปถ่ายคลังเก็บปูนและต้อง
ยินยอมและอํานวยความสะดวก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯ เข้าตรวจสอบปริมาณปูน
เพื่อการเกษตรพร้อมบันทึกภาพ หากผู้เสนอราคาไม่สามารถนําตรวจปริมาณปูนได้ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจ
ให้ผู้รับมอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบหลักฐานหนังสือมอบอํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ ที่ตรวจสอบปริมาณในวันที่ทําการตรวจหากไม่สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปูนได้ ให้ถือ
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านการพิจารณาในการซื้อครัง้ นี้
3.15 ผู้เสนอราคา ต้องนําตัวอย่างปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ที่เสนอขาย จํานวน 2 กิโลกรัม
พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, Mgo, Cao, ความชื้นและขนาดความละเอียด โดยสถาบันที่เป็นที่
ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับ รองภายในไม่เ กิน 6 เดือน ก่อนการยื่น เสนอเอกสาร) มายื่น พร้อมเอกสาร
ประกวดราคาในวันและเวลาที่กําหนด
3.16 ผู้เสนอราคาจะต้องนําตัวอย่างกระสอบสําหรับบรรจุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื่น
พร้อมเอกสารประกวดราคาในวันและเวลาที่กําหนด จํานวน 1 ชุด
3.17 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.18 ผู้เสนอราคาต้องนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.19 ผู้เสนอราคาคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.20 เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,700,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สุราษฎร์ธานี เชื่อถือ
4. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์)
4.1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์)
4.1.1 ต้องมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้
• มีค่าทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
• มีค่าทาง MgO (Magnecium Oxide ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15
• มีค่า CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25
/4.1.2 ขนาดความ...
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4.1.2 ขนาดความละเอียด
• มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตะแกรงขนาด80 เมซไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
4.1.3 ความชื้น
• ความชื้นไม่เกินร้อยละ 5

ตัวอย่ างการพิมพ์ถุง
กรมพัฒนาทีดิน
โดโลไมท์

ค่า Calcium Carbonate Equivalent (CCE)
ไม่ตากว่
ํ า 90%
บรรจุ 25 กิโลกรัม
ใช้ในราชการกรมพัฒนาทีดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ห้ามจําหน่าย)
ตัวอักษรสี แดง

5. ระยะเวลาดําเนินการ
- ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
- ต้องส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 4,335 ตัน ตามสถานที่ที่สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 11 กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ดังนี้
กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน วัสดุปูนเพือ่ การเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 3,800 ตัน
งวดที่ 1 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 500 ตัน
งวดที่ 2 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดพังงา
จํานวน 500 ตัน
งวดที่ 3 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดระนอง
จํานวน 500 ตัน
งวดที่ 4 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 650 ตัน
งวดที่ 5 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดชุมพร
จํานวน 600 ตัน
งวดที่ 6 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดกระบี่
จํานวน 800 ตัน
งวดที่ 7 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 250 ตัน
/กิจกรรมสร้าง...
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กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 535 ตัน
งวดที่ 8 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 195 ตัน
งวดที่ 9 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดชุมพร
จํานวน 170 ตัน
งวดที่ 10 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดกระบี่
จํานวน 170 ตัน
โดยจะส่งมอบงวดหนึ่งงวดใดก่อนก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ก่อนส่งมอบของอย่างน้อย 3 วันทําการ
7. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการเสนอราคา
วงเงินในการจัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น 7,369,500 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน)
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและขอส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตําบลท่าข้าม อําเภอ
พุน พิน จังหวัด สุร าษฎร์ธ านี 84130 โทรศัพท์ 0 - 7731 – 2257 โทรสาร 0 - 7731 - 2732
เว็บไซต์ http://r11_1@ldd.go.th
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว ขอให้แสดงความ
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการ
(นายพบชาย สวัสดี)
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(นายพิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์ )
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ
(นางสาวพิณนภา ธรรมมิกะกุล)
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอรวรรณ ทิพย์บรรพต)

ราย
ที่
1

2

3

4

๕
6
7
8
9
10
11
12

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด งบประมาณปี 2562
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน........500........... ตัน รวม.......20........... ราย
หมายเลข
เป้าหมาย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
(ตัน)
โทรศัพท์
นายวิภาค ใจห้าว
087 266 791
40
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประจําตําบลคลองสระ
บ.ม่วงลีบ ม.2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์
นายณรงค์ศักดิ์ กูแอ
087 836 4956
30
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประจําตําบลท่าอุแท
บ.เขาหมอน ม.8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์
นายมนบ จินดารักษ์
084 716 1821
15
จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน
บ.สะพานกฐิน ม.4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์
นายสามารถ รอดสีเสน
088 824 5826
15
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลป่าร่อน
บ.ห้วยถุน ม.9 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์
นางฉวีวรรณ ส้มเกิด
089 288 2902
25
133 ม.6 ต.อิปัน อ.พระแสง
นายชํานาญ จันทร์แก้ว
086 268 9499
25
13 ม.5 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา
นายสมจิตร จิตรอาภรณ์
061 236 6979
20
132 ม.2 ต.พลูเถื่อน อ.พนม
นายประยูร ห้วยจันทร์หอม
086 266 2929
30
59 ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน
นายสมพนธ์ ไทยบุญรอด
088 821 2667
50
150 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
นางสุดใจ ปานเนียง
081 396 3685
30
95 ม.1 ต.วัง อ.ท่าชนะ
นางอารีวรรณ ทองแช่ม
081 396 3685
30
69 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา
นายวิเชียร เมืองไทย
088 441 1860
30
38/12 ม.1 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นายทวีศักดิ์ หนูรักษ์
081 787 7562
"

"

"

นายวีระยุทธ์ สุทธิรักษ์
081 416 5522
"
"
นายวิษณุ พิมบํารุง
084 441 7455
"
นายนพพล ถมทอง
081 396 3685
"
น.ส.พรภิมล จันทร์อ่อน
090-2396235

ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
13 นายบุญทรัพย์ รักแพ
123/1 ม.3 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร
14 นายฉลาด จักรา
2 ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม
15 นายสมชาติ ถนอม
ม.14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
16 นายวิโรจน์ รักช่วย
ม.4 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก
17 นางสุภาภรณ์ ไกรวงศ์
ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง
18 นายโกวิทย์ รุ่งคลัง
ม.9 ต.คลองน้อย อ.เมือง
19 นายทรงสิทธิ์ ทองทรัพย์
ม.2 ต.บางชนะ อ.เมือง
20 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
12 ม.8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเลข
โทรศัพท์
093 756 6319

เป้าหมาย
(ตัน)
40

081 089 3625

20

084 447 7456

10

086 268 4668

20

นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง
081 537 7825
"

061 242 3040

15

"

089 288 3609

25

"

081 537 7825

10

"

081 082 4083

20

นายวสันต์ เกลี้ยงแดง
081 082 4083

500

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
น.ส.พรภิมล จันทร์อ่อน
090-2396235
"

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด งบประมาณปี 2562
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัด......ระนอง..............................
จํานวน.........500......... ตัน รวม............9............. ราย
ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
1 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
90 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

หมายเลข
โทรศัพท์
081-5413200

เป้าหมาย
(ตัน)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์

185

นางพรทิพย์ สวนชํานิ
081-5413200

2

นางอาภร ไพโรจน์
9/7 ม.2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

093-6602566

10

"

๓

นายกิจพัฒน์ พัฒนา
132/1 ม.2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

084-8487061

15

"

4

นายกิตติ มากเสม
5/4 ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

081-0824799
081-0917525

15

"

5

นายประสิทธิ์ รุ่นศรี
124 ม.3 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง

080-8849513
085-6541186

15

"

6

นายศิวรักษ์ ศรีเกตุ
23/2 ม.2 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

063-7507561

60

นางพัชนี กุลกระโทก
087-2752974

7

นายสุนทร ศรีหะรัญ
1 ม.7 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง

081-0856942

40

นางสาวบุญญา จินดาวงศ์
081-5991531

8

นายวิทยา ทองใหญ่
50 ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

081-7976949

40

นางสาวบุญญา จินดาวงศ์
081-5991531

9

นายถาวร ขวัญทอง
3 ม.2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง

087-2683885

120

นางสาววิลาวัลย์ สงค์คง
081-9386726

รวมทั้งสิ้น

500

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดพังงา
จํานวน 500 ตัน รวม 13 ราย
ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
1 นายสุนันท์ ทองอนันต์
ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 นายปกรณ์ รุจิระยรรยง
ม.5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
3 นายวีระศักดิ์ สินสัจธรรม
ม.5 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
4 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
5 นายมนตรี นนทวัฒ
ม.9 ต.ถ้ํา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
6 นายเคียง เจ้ยทองศรี
ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
7 นายสมผล เจริญภักตร์
ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
8 นายสนั่น ปัญญาดี
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
9 นายเสนิน เจอะแก้ว
ม.1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
10 นายเอกพล แก้วสะอาด
19/1 ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
11 นายศิริชัย แจ่มฟุ้ง
2 ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
12 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
13 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
รวมทั้งสิ้น

หมายเลข
โทรศัพท์
081-2702905
086-9547259
089-8721406
081 0993269
082-8075095
089-8719078
093-7727190
086-2812700
087-8821567
089-5920762
080-1449817
081 0993269
089-5920762

เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
(ตัน)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
110 นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
089-9768753
10
นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
089-9768753
50
นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
089-9768753
80
นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ
089-9768753
30
นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
30
นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
30
นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
30
นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
30
นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
30
นายปฏิเวธ ทุ่ยอ้น
089-5920762
30
นายปฏิเวธ ทุ่ยอ้น
089-5920762
20
นางสาวอังคารมาศ ลีนิน
081 0993269
20
นายปฏิเวธ ทุ่ยอ้น
089-5920762
500

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
ปีงบประมาณ 2562
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช รวม 650 ตัน
หมายเลข
เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
(ตัน)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์

ราย
ที่
1 นายบุญสนอง ทั่วจบ
หมู่ 17 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน

096-2393817

20

2

นายชีพ รัตนคช
หมู่ 12 ตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน

084-4472477

20

3

นายวิเชียร ทองน้ําแก้ว
หมู่ 6 ตําบลน้ําตก อําเภอทุ่งสง

084-8482873

10

4

นายประไพ อินทรสาร
หมู่ 3 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่งสง

080-0385781

10

5

นางอารมย์ สุมงคล
336 หมู่ 1 ตําบลถ้ําใหญ่ อําเภอทุ่งสง

087-2761854

10

6

นายอนันต์ รักษ์กําเนิด
หมู่ 1 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน

091-7978391

20

7

นายสมใจ มณีฉาย
หมู่ 4 ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง

090-8728460

10

8

นายวินัย รักษ์ศรีทอง
หมู่ 1 ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง

089-5944622

20

9

นายสุวรรณะ ดีชู
หมู่ 12 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน

097-2499036

20

10 นายเวชศักดิ์ ทองส่ง
หมู่ 6 ตําบลบ้านนิคม อําเภอบางขัน

084-3135668

10

11 นายวันชาติ สําแดง
หมู่ 10 ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา

086-2834809

25

12 นายสมบูรณ์ ชัชวาล
หมู่ 11 ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา

085-7961522

25

13 นางหนูน้อย พรมมาศ
หมู่ 2 ตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี

084-9932425

25

นางสาวเพชรา วรรณเพชร
089-9188050
นายธรรมรงค์ เรืองช่วย
085-7916839

นางสาวศิศิร์กร การกรณ์
081-271-2257
นายชาตรี มีชัย
085-5610883

ราย
ที่

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

เป้าหมาย
(ตัน)

14 นายสุชาติ พานชัย
หมู่ 1 ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี

099-4956396

25

15 นายอําพร ยอดผกา
91/3 หมู่ 5 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล

091-8238802

35

16 นายธนาธร มีเดช
24 หมู่ 4 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม

081-2733196

35

17 นายสุพจน์ ศรีสุชาติ
36/2 หมู่ 4 ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา

089-0263379

30

18 นายศิริพงษ์ โภชนาทาน
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 5
ตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน

081-0909010

20

19 นายวิทยา วิชัยดิษฐ์
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 7
ตําบลยางค้อม อําเภอพิปูน

081-0780084

20

20 นายสันติ รัฐนิยม
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 4
ตําบลดุสิต อําเภอถ้ําพรรณรา
21 นายสมศักดิ์ ศรีสุขใส
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 3
ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา

081-8957011

20

086-0402390

20

22 นายแนบ สุคชเดช
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 3
ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน

086-0402390

20

23 นายสมชาติ คีรีเดช
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 12
ตําบลละอาย อําเภอฉวาง

085-7957824

20

24 นายสนั่น ทิพย์สุราษฎร์
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 1
ตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง

087-8981752

20

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นางสาวศิศิร์กร การกรณ์
081-271-2257
นายชาตรี มีชัย
085-5610883

นายไพโรจน์ สุขหอม
081-9585174
นายคัมภีร์ ทองเกลี้ยง
092-3948009

นายวิจารณ์ ธานีรัตน์
081-9599875
นายสุพรชัย พิบูลย์
089-8749753

นายวิจารณ์ ธานีรัตน์
081-959-9875
นายสุพรชัย พิบูลย์
089-874-9753

ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
25 นายกร บุษบรรณ
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 5
ตําบลกะเบียด อําเภอฉวาง

หมายเลข
โทรศัพท์
096-9692753

เป้าหมาย
(ตัน)

26 นายสมโภชน์ บัวผัน
หมู่ 3 ตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา

09.-3906129

15

27 นายสมชาย ฤทธิเดช
หมู่ 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา

085-4762922

15

28 นางศิริรัตน์ คงเมือง
หมู่ 6 ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา

095-0727890

10

29 นายเดโช เพ็งสงค์
หมู่ 1 ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา

093-7476890

10

30 นายวิสุทธิ์ มณีสงฆ์
หมู่ 4 ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน

093-8754091

10

31 นายวิทยา เทพทอง
หมู่ 10 ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน

062-2092857

10

32 นายสุริยัน จันทร์ทํามา
หมู่ 8 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน

087-8856709

10

33 นายสมพงษ์ ร่างเล็ก
หมู่ 10 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน

081-0830386

10

34 นายประพันธ์ ธราพร
หมู่ 7 ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน

086-2711295

10

35 นายสุเมธ ยอดทอง
หมู่ 2 ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่

098-0920075

10

36 นายนินทร์รพัทธ พรหมฤทธิ์
หมู่ 4 ตําบลทุ่งสัง อําเภอทุ่งใหญ่

091-7835457

10

37 นายวุฒิ ศรีเทพ
หมู่ 5 ตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่

063-0933952

10

10

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นายวิจารณ์ ธานีรัตน์
081-959-9875
นายสุพรชัย พิบูลย์
089-874-9753

นางสาวมาฑินี จึงจะดี
090-2354429
นางสาวขนบพร พงศ์พรหม
084-8436685

นางสาวมาฑินี จึงจะดี
090-2354429
นางสาวขนบพร พงศ์พรหม
084-8436685

ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
38 นายมนตรี ศรีเทพ
หมู่ 4 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่

หมายเลข
โทรศัพท์
088-7687257

เป้าหมาย
(ตัน)

39 นายกิตติกร อ่อนจันทร์
หมู่ 3 ตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่

088-3829552

10

รวม

10

650

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นางสาวมาฑินี จึงจะดี
090-2354429
นางสาวขนบพร พงศ์พรหม
084-8436685

สง่เสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้น จังหวัด ชุมพร
จํานวน 600 ตัน รวม 15 ราย
ราย
ที่

ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ

๑ นายยุทธนา ปัญญา
ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว
ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว
๒ นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ
ม.6 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ
ม.1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ
๓ นายสมคิด บุญญาธิการ
ม.2 ต.นาโพธิ์ อ.สวี
ม.9 ต.นาสัก อ.สวี
ม.5 ต.เขาทะลุ อ.สวี
ม.12 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก
๔ นายทวีศักดิ์ ปฐมเศวตตระกูล
ม.9 ต.บ้านนา อ.เมือง
๕ นางอรวรรณ แสงทอง
ม.3 ต.ถ้ําสิงห์ อ.เมือง
๖ นายสุทัศน์ สุทธิพล
ม.6 ต.บางลึก อ.เมือง
๗ นายมนตรี คําจีน
ม.7 ต.วังใหม่ อ.เมือง
๘ นายเสรี ศรีรักษา
ม.19 ต.ละแม อ.ละแม
๙ นายมาโนช แก้วกรูด
ม.5 ต.ละแม อ.ละแม
๑๐ นายสุปัญญา อําพันมณี
ม.16 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ
๑๑ นายวินัย หล้าแหล่ง
ม.9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ
๑๒ น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ต.วังตะกอ อ.หลังสวน
๑๓ นายเฉลิม ทองสุด
ม.4 ต.นาพญา อ.หลังสวน
๑๔ นายโสภณ ขําจิตร
ม.3 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน
๑๕ นายพิสิทธิ์ เผือกผ่อง
ม.6 ต.บ้านควน อ.หลังสวน

หมายเลข
โทรศัพท์

เป้าหมาย
(ตัน)

062-7297711

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นายยุทธนา ปัญญา 062-7297711

๔๐
๔๐
089-9084995

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ 089-9084995
25
25

063-0198892

นายสมคิด บุญญาธิการ 063-0198892
50
25
45
30

097-2980876

นายณัฐพร สิทธิพร 089-1587725
๔๐

089-9714313

นายณัฐพร สิทธิพร 089-1587725
๒๐

095-0387092

นายณัฐพร สิทธิพร 089-1587725
30

085-7822892

นายณัฐพร สิทธิพร 089-1587725
30

084-8482241

นางสาวสุหัชชา เส้งสุ้น 086-9706360
30

098-0629895

นางสาวสุหัชชา เส้งสุ้น 086-9706360
20

081-0919910

นางสาวสุหัชชา เส้งสุ้น 086-9706360
30

098-0614948

นางสาวสุหัชชา เส้งสุ้น 086-9706360
20

096-6547945

น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ 096-6547945
40

083-5950895

น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ 096-6547945
20

089-5925393

น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ 096-6547945
20

089-9728256

น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ 096-6547945
20
๖๐๐

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด งบประมาณปี 2562
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัด.......กระบี.่ .........
จํานวน.........800........ ตัน รวม........36....... ราย
ราย
หมายเลข
เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
(ตัน)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ที่
โทรศัพท์
1 นายสุวิทย์ ต้อตานา
9-8354-0905
10
นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
111 ม.5 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
(089-6583993)
2 นายประจบ จันทร์ดวง
58/2 ม.8 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

8-1979-1998

15

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

๓ นายอับดลเลาะ เหมพิทักษ์
67 ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

8-1084-4955

10

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

4 นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ
175/24 ซ.ตาปาน ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

8-1538-6046

10

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

5 นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ
63/2 ม.7 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

8-9590-6738

15

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

6 นางรุจิรา บุญทิพย์
298 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

9-2493-9928

10

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

7 นายชัยวุฒิ เหมทานนท์
85/1 ม.5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

8-4188-9993
9-7890-1245

10

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

8 นายอําพัน เกิดสุข
29/1 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

8-1088-8573

10

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

9 นายชญณัท ขยันการ
12 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

8-1388-8351

10

นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล
(089-6583993)

10 นายสุวิทย์ พรหมรัตน์
85 ม.5 บ.บางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

081-0865048

100

นายคนิตย์ พัดนวน
(087-4743596)

11 นายวิญญา สังคะสินธุ์
ม.3 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

082-4155215

30

นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน
(081-8574531)

ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
12 นายสุพจน์ บุญยัง
ม.7 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

หมายเลข
โทรศัพท์
081-0780792

เป้าหมาย
(ตัน)
30

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน
(081-8574531)

13 นายสุธี พลายชนะ
ม.1 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

087-8894719

40

นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน
(081-8574531)

14 นายบุญแก้ว ทิพย์รงค์
72/4 ม.3 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

081-2726486

20

นายปัญญา ใจสมุทร
(082-1539424)

15 นายวารินทร์ ใจเกลี้ยง
101 ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

086-5936563

20

นายปัญญา ใจสมุทร
(082-1539424)

16 นายพิชิต ชูมณี
223 ม.9 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

081-9589566

20

นายปัญญา ใจสมุทร
(082-1539424)

17 นายเจริญสุข อรน้อม
155 ม.6 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

099-4097573

20

นายปัญญา ใจสมุทร
(082-1539424)

18 นายอาหมาด ตาวัน
8 ม.6 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
(ท่าเรือต้นไทร หน้า อบต.เกาะศรีบอยา)

065-8165104

20

นายปัญญา ใจสมุทร
(082-1539424)

19 นายสมหวิง หนูศิริ
ม.3 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลําทับ จ.กระบี่

087-2793557

20

นายสมพิศ พันธุ์พิทย์แพทย์
(063-7209259)

20 นายสุนทร อินนุ่น
ม.9 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่

099-3658696

20

นายสมพิศ พันธุ์พิทย์แพทย์
(063-7209259)

21 นายสมควร เพชรเรือนทอง
ม.7 ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่

088-4514923

20

นายสมพิศ พันธุ์พิทย์แพทย์
(063-7209259)

22 นางมณฑา ศรีมุกข์
162 ม.3 ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่

080-9569020

20

นายสมพิศ พันธุ์พิทย์แพทย์
(063-7209259)

23 นายวิชาญ เกื้อเดช
ม.3 ต.ดินแดง อ.ลําทับ จ.กระบี่

087-8872289

20

นายสมพิศ พันธุ์พิทย์แพทย์
(063-7209259)

ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
24 นางกาญจนา ช่วยบํารุง
ม.7 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

หมายเลข
โทรศัพท์
098-0782822

เป้าหมาย
(ตัน)
20

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นางอารีย์ สวนแก้ว
(089-5364975)

25 นายจ้วน เมืองพรหม
ม.4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

084-8395428

15

นางอารีย์ สวนแก้ว
(089-5364975)

26 นายนิกร เพชรกุล
ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

080-8180931
095-1069509

15

นางอารีย์ สวนแก้ว
(089-5364975)

27 นายพรสิน สุขจิต
ม.5 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่

085-7857312

15

นางอารีย์ สวนแก้ว
(089-5364975)

28 นายสุพรชัย สุวรรณ
ม.1 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่

091-1620779

20

นางอารีย์ สวนแก้ว
(089-5364975)

29 นายรวย คาวินวิทย์
ม.3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

082-8141046

15

นางอารีย์ สวนแก้ว
(089-5364975)

30 นายคํารณ หมาดเส็ม
ม.1 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

065-2616606

20

นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ
(090-4787608)

31 นายวิษณุ สันทัด
ม.7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

084-8495456

30

นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ
(090-4787608)

32 นายดิเรก พยายาม
ม.4 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

087-9500277

50

นางสาวสุภาวดี ศรีจําเริญ
(090-4787608)

33 นายอารีย์ ศรีเมือง
52/1 ม.9 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

089-2921503

25

นางสิริมาน หม่อมนวล
(064-9619093)

34 นายสะอาด คอนนกลาย
ม.5 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

088-3855328

25

นางสิริมาน หม่อมนวล
(064-9619093)

35 นายต้าอิ้น เล็กกุล
63 ม.8 ต.ห้วยน้ําขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

087-2916463

25

นางสิริมาน หม่อมนวล
(064-9619093)

ราย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ที่
36 นายสุชาติ เครือจันทร์
ม.6 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
รวมทั้งสิ้น

หมายเลข
โทรศัพท์
093-6261391

เป้าหมาย
(ตัน)
25
800

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นางสิริมาน หม่อมนวล
(064-9619093)

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด งบประมาณปี 2562
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัด…ภูเก็ต...........
จํานวน.....250..... ตัน รวม.......5........ ราย
ราย
หมายเลข
เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
(ตัน)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ที่
โทรศัพท์
1 นายสมาน คหาปนะ
083-1044027
50
นายยุทธนา หนูเกลี้ยง
หมู่ 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
093 6426306
2 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
237 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

093-6426306

50

"

๓ นายกันต์ศักดิ์ เพ็ชรไทย
หมู่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

088 3791908

50

"

4 นายเจริญ สลับสี
148 หมู่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

089 5863002

50

"

5 นายนพดล ป้ายเพชร
19 หมู่ 10 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

086 6891392

50

"

รวมทั้งสิ้น

250

ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดชุมพร
จํานวน 170 ตัน รวม 1 ราย
รายที่
๑

ผู้รับมอบ/สถานที่ส่งมอบ
นางสาวนงลักษณ์ สินชู
สหกรณ์นิคมหลังสวน ม.7 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม

รวมทั้งสิ้น

1

ราย

หมายเลข
โทรศัพท์
062-9655422

เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตัน
๑๗๐
นางสาวสุหัสชา เส้งสุ้น
086-9706360

๑๗๐

สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) กิจกรรม นิคมการเกษตร ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
ปีงบประมาณ 2562
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช รวม 195 ตัน จํานวน 4 ราย
เป้าหมาย
รายที่
ผู้รับมอบ/สถานที่ส่งมอบ
หมายเลขโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ/โทรศัพท์
(ตัน)
1 นายภิเชษฐ สงประสบ
083-1741205
50
นางละออ วงศ์สวัสดิ์
หมู่ 2 ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
081-5976817
นายจักราวุธ มณีฉาย
2 นายอุกิจ นวมสําลี
086-9418732
50
087-8934987
หมู่ 4 ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
3 นายปฏิกรณ์ จิตซัง
หมู่ 10 ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

081-0820409

45

4 นายประสิทธิ รอดสุข
หมู่ 6 ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

089-8679447

50

รวม

195

กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร งบประมาณปี 2562
ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
สถานที่ส่งมอบปูนเพื่อเกษตร โดโลไมท์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่
จํานวน 170 ตัน รวม 4 ราย
ราย
หมายเลข
เป้าหมาย
ผู้รับมอบ และสถานที่ส่งมอบ
(ตัน)
ที่
โทรศัพท์
1 สหกรณ์นิคมปากน้ํา
085 - 4740421
50
บ.ปากน้ํา ม.1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์
นายคนิตย์ พัดนวน
087 - 4743596

2 สหกรณ์นิคมปลายพระยา
บ.ตัวอย่าง ม.3 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

087 - 0798115

50

นายคนิตย์ พัดนวน
087 - 4743596

3 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก
บ.บางเหลียว ม.1 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

086 - 2741029

50

นายคนิตย์ พัดนวน
087 - 4743596

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ําจานสามัคคี
ม.3 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

089 - 8743526

20

นายคนิตย์ พัดนวน
087 - 4743596

รวมทั้งสิ้น

170

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
โครงการ จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) รวม ๒ กิจกรรม จํานวน ๔,335 ตัน
กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 3,800 ตัน
กิจกรรมสร้างนิคมการเกษตร วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 535 ตัน
ดําเนินการ โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี
ลําดับ
จํานวน/
รายการ
ที่
ตัน
1 ปรับปรุงคุณภาพดิน
3,800
จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
2 สร้างนิคมการเกษตร
535
จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)

ราคา/
ตัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)

เป็นเงิน
บาท

กําหนด
ส่งมอบ

เป็นเงินทั้งสิ้น

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

