
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขท่ี ........................  

การซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๘๖๐ ตนั พรอมขนสง  
ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐  

ลงวันท่ี         ธันวาคม ๒๕๖๓  
 

                  กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้  

   ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๘๖๐   ตัน 
 

 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน  
                                       (๑)   หลักประกันสัญญา  
                             ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
                          ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรมพัฒนาท่ีดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของกับโดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้ 
                                ๒.๑๑.๑ กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                                          - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น และประทานบัตรยังไมหมดอายุ 
                                       - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท    ของตนเองท่ี
ยังไมหมดอายุ 
                                             ๒.๑๑.๒ กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
                                            - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
ของตนเองท่ียังไมหมดอายุ 
                                       - ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาของโดโลไมทท่ีไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซ้ือขาย หรือ
สําเนาขอตกลงกับเจาของประทานบัตร พรอมสําเนาประทานบัตรโดโลไมทท่ียังไมหมดอายุ ซ่ึงมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

                                              ๒.๑๑.๓ กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
                                        - ตองแนบหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา) ซ่ึงตองไมซํ้าซอนกับผู
เสนอขายรายอ่ืนท้ัง ๒ กรณี (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสาร ขอ ๒.๑๑.๑ และ ๒.๑๑.๒ 

                                                       กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาต
ตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานการขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวย และแนบใบอนุญาตมีแรไวใน
ครอบครอง 

                                                   ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา ซ่ึงกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
ออกให หรือรับรองใหไมเกิน ๑ ป นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

                            ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองแนบหลักฐานแผนท่ี ท่ีตั้งคลังเก็บปูนโดโลไมท พรอมรูปถายคลังเก็บปูนโดโลไมท และมีคลัง
เก็บปูนเพ่ือการเกษตรอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท) อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ 
                          ๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ท่ีจะเสนอขายจํานวน ๒ กิโลกรัม พรอมท้ัง
ผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้น และขนาดความละเอียดโดยสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ (ผลการวิเคราะหรับรอง
ภายในไมเกิน ๖ เดือน กอนการยื่นเสนอราคา) และนําตัวอยางกระสอบสําหรับบรรจุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑ ชุด 



มามอบใหแกสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ ภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา 

                             ๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาซ้ือ ในวงเงินในสัญญา
เดียวกันไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) หนังสือรับรองผลงานตองเปนวงเงินตอหนึ่งสัญญาเดียวกัน
เทานั้น และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ
ได 
  

   
   
   
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                         (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
                                           (๔.๔)   ผูมีอํานาจควบคุม 
                                           (๔.๕)   บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ (ถามี) 
                                           (๔.๖)   บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ (ถามี) 
                                           (๔.๗)   บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 



(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                      (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   หนังสือรับรองผลงาน 
                                           (๓.๒)   ผลวิเคราะหโดโลไมท ประกอบดวย คา CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้น 
และขนาดความละเอียด โดยสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน ๖ เดือน กอนการยื่นเสนอ
ราคา) 
 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ัง
ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ สถานีพัฒนาท่ีดิน ท่ีอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
๑๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ (สถานท่ีสงมอบปูนโดโลไมท ป ๒๕๖๔)  
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสอืแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุปูน
เพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) และกระสอบบรรจุวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของ



ทางราชการ 

                             ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน 
๒ กิโลกรัม และตัวอยางกระสอบสําหรับบรรจุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑ ชดุ  และ/หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี กรม กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสาร
ดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ ราชบุรี เลขท่ี ๑๙๖ ม.๑๑ ต.หิน
กอง อ.เมือง จ.ราชบุรีราชบุรี 
                ท้ังนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใช
แลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรม 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด 



                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                  ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรอืบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรม มีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่น
ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรม มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม  
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของ
ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายในนาม "สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐" ซ่ึงเปนเช็ค
หรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดงัระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงกรม ไดรับมอบไวแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรม จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวง
แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน



ระยะเวลาไมนอยกวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                    ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น  
                          ๑๐.๒   เม่ือกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือภายใน
เวลาท่ีกําหนด ดงัระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซ้ือ
เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  
                          ๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได  
                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ



ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐  
        ธันวาคม ๒๕๖๓  

 











ตัวอักษร และ 

ตรากรมสีเขียว 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของปูนเพ่ือการเกษตร  (โดโลไมท) 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ จังหวัดราชบุรี 

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

1. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  

 1. คุณลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

  1.1 ตองมีคุณภาพทางเคมี ดังนี้ 

   1) มีคา CCE  (Calcium Carbonate Equivalent)  ไมต่ํากวารอยละ 90 

   2) มีคา MgO (Magnesium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ 15 

   3) มีคา CaO (Calcium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ 25 

   4) มีคา pH ไมต่ํากวา ๘.0 

  1.2. ขนาดความละเอียด 

                         มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด 80 เมซ ไมต่ํากวารอยละ 80 

  1.3 ความชื้นไมเกินรอยละ 5  

2. ลักษณะบรรจุ 

 บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 

   - ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได 

   - ชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติก แข็งแรง คงทนตอการขนสง และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี้ 

  

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กิจกรรม ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด 

ปูนโดโลไมท 

 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมตํ่ากวา ๙๐ % 

บรรจุ      ๒๕    กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                              (หามจําหนาย)                              ตัวอักษรสีแดง 

                                                                                         

                                                                                          



สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ปีงบประมาณ 2564   
เป้าหมาย จ านวน  400  ตัน 

จุดที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ จ านวน 

(ตัน) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรเจ้าหน้าที ่

เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 นายจรูญ  สุวรรณบ ารุง 089-5518773  5 คุ้งน  าวน เมือง ราชบุร ี 35 นายคณิศ          อุดมผล 061-4561349 
2 นายสมนึก  ห่วงทอง 081-1930988  9 ดอนแร ่ เมือง ราชบุร ี 20 นางสาวสุธาสิณี   ลิ มรัตน ์ 093-1466549 
3 นางเสาวนีย์  เกิดบัณฑิต 081-1950422  9 เกาะพลับพลา เมือง ราชบุร ี 10 นางสาวสุธาสิณี   ลิ มรัตน ์ 093-1466549 
4 นางเขมมิกา  ตั งตระกูล 098-0426308 54/1 1 หินกอง เมือง ราชบุร ี 10 นางสาวสุธาสิณี   ลิ มรัตน ์ 093-1466549 
5 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุร ี 032-919207 196 11 หินกอง เมือง ราชบุร ี 15 นางสาวดามร      หนูรักษ ์ 087-0251236 
6 นายเสน่ห์     ชูนิด 089-2607729 43 2 ดอนคลัง ด าเนินสะดวก ราชบุร ี 20 นางสาวสุธาสิณี   ลิ มรัตน ์ 093-1466549 
7 นายเฉลิมชัย  ศรีถม 081-5724372  1 หนองพันจันทร ์ บ้านคา ราชบุร ี 10 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
8 นายจรินทร์  อ่อนน่วม 089-5034801  5 หนองพันจันทร ์ บ้านคา ราชบุร ี 10 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
9 น.ส.สายชล แซ่ล้อ 087-1530613  8 หนองพันจันทร ์ บ้านคา ราชบุร ี 10 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
10 นายบุญเลิศ  แก่นสุษฎี 081-7580092  9 หนองพันจันทร ์ บ้านคา ราชบุร ี 10 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
11 นางสาวอรทัย  นามสิน 087-8026366  2 บ้านบึง บ้านคา ราชบุร ี 10 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
12 น.ส.ปวีณา  สิรินวรัตน์พันธุ์ 090-4149107  10 บ้านบึง บ้านคา ราชบุร ี 10 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
13 นางสุรินทร์  ภักด ี 086-1004910  11 บ้านบึง บ้านคา ราชบุร ี 10 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
14 นายสรรชัย  อารีย์วงศ ์ 087-2808799  14 บ้านบึง บ้านคา ราชบุร ี 20 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
15 นายระดม  แสนชมพ ู 081-9444692 ไร่แสนชมพ ู 10 บ้านคา บ้านคา ราชบุร ี 60 นางสาววาริน     โพธ ิ 081-7416493 
16 นายเอ่ียม    ศรีพนมวรรณ์ 089-8065282 82 17 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบรีุ 20 นายวิรัล           มกคล้าย 065-2653915 
17 นายลือชัย     โสภา 087-0928025 53/6 2 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบรีุ 30 นายวิรัล           มกคล้าย 065-2653915 
18 นายสุพร    ไทยสนธ ิ 081-0192465  19 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบรีุ 50 นางสาวดามร     หนูรักษ ์ 087-0251236 
19 นางสุณี      ค าสิงห ์ 080-8130724  17 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบรีุ 10 นางสาวดามร     หนูรักษ ์ 087-0251236 
20 นายวิชิต     สอนผิว 089-9258274  2 ป่าหวาย สวนผึ ง ราชบรีุ 10 นางสาวดามร     หนูรักษ ์ 087-0251236 
21 นายณรงค์   ศรีฉ่ า 087-1642238  4 ป่าหวาย สวนผึ ง ราชบรีุ 20 นางสาวดามร     หนูรักษ ์ 087-0251236 
                รวมทั้งสิ้น 400   

หมายเหตุ 
               1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ 
               2. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งท่ีแจ้งไว ้ให้ครบถ้วนและน ามาทุกครั งท่ีมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564   
เป้าหมาย จ านวน  240 ตัน 

จุดที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู ่ จ านวน 

(ตัน) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรเจ้าหน้าที ่เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายค านวณ   ข าสุวรรณ 081 - 8575463 30/1 4 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ ์ กาญจนบุร ี 10 นายจิระพล   พิมภ ู 081 - 9418482 
2 นายชัยวัฒน์   ค ามี 089 - 8317581 62 2 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ ์ กาญจนบุร ี 10 นายยอดรัก   นาคทรัพย ์ 085 - 2929395 
3 นายอุทัย   เรืองจินดา 089 - 5164409 102/1 12 ตะคร  าเอน ท่ามะกา กาญจนบุร ี 15 นายยอดรัก   นาคทรัพย ์ 085 - 2929395 
4 นายศักดิ์ชัย   เชี่ยวชาญ 083 - 6147802 65/5 1 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุร ี 10 นายยอดรัก   นาคทรัพย ์ 085 - 2929395 
5 นายประดง   บัวบาน 098 - 4804438 12 7 ชะแล ทองผาภูม ิ กาญจนบุร ี 10 นายวันชัย   สินประเสริฐ 081 - 5063162 
6 นายจ านงค์   ทองผาไฉไล 061 - 3508299 4/5 3 ชะแล ทองผาภูม ิ กาญจนบุร ี 10 นายวันชัย   สินประเสริฐ 081 - 5063162 
7 นายทวี   มีชัยผาภูม ิ 087 - 1659214 32/1 5 ชะแล ทองผาภูม ิ กาญจนบุร ี 10 นายวันชัย   สินประเสริฐ 081 - 5063162 
8 นายสุนทร วันทอง 085-2919968  6 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 15 นายวันชัย   สินประเสริฐ 081 - 5063162 
9 นางศรีวรรณ   โฉสูงเนิน 093 - 5495450 149 1 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุร ี 15 นางพัชรมัย   ทะหล้า 095 - 2359954 
10 นายเรียง   อินทรกุล 098 - 1968212 964 1 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุร ี 15 นางพัชรมัย   ทะหล้า 095 - 2359954 
11 นายอุทร   เงินงาม 089 - 8002759 92 9 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุร ี 15 นางพัชรมัย   ทะหล้า 095 - 2359954 
12 นายประทิน   อ่อนน้อย 084 - 3154079 12 8 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุร ี 45 นายสมชัย   สันทัด 081 - 7228251 
13 นายอนุวัฒน์   วรวงษ์ 087 - 1592059 386 3 หนองไผ ่ ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุร ี 20 นางจิราภรณ์   สัพพสิน 084 - 6317532 
14 นายวิเชียร   เอกศิริวรานนท์ 081 - 8388706 3 11 กลอนโด ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุร ี 10 นางจิราภรณ์   สัพพสิน 084 - 6317532 
15 นางสิริกมล   พงษ์พัว 084 - 9206337 171 9 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุร ี 15 นางจิราภรณ์   สัพพสิน 084 - 6317532 
16 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 034 - 564291 100/31 2 ปากแพรก เมือง กาญจนบุร ี 15 นางสาวจิดาภา   มั่นฤกษ์ 081 - 8579407 
                รวมทั้งสิ้น 240   

หมายเหตุ 
               1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ 
               2. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งท่ีแจ้งไว ้ให้ครบถ้วนและน ามาทุกครั งท่ีมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



 

สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุร ี ปีงบประมาณ 2564   
เป้าหมาย จ านวน  740  ตัน 

จุดที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู ่ จ านวน 

(ตัน) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

เบอร์โทร
เจ้าหน้าที ่เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646  2 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุร ี 50 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646 
2 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646  10 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุร ี 50 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646 
3 นายกฤศกร    แก้วร่วมวงศ์ 087-1874241  5 ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุร ี 100 นายกฤศกร    แก้วร่วมวงศ์ 087-1874241 
4 นายกฤศกร    แก้วร่วมวงศ์ 087-1874241  4 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอ า เพชรบุร ี 100 นายกฤศกร    แก้วร่วมวงศ์ 087-1874241 
5 ว่าที่ รอ.วรวิทย์   สืบสมบัติ 084-8774558  10 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุร ี 50 ว่าที่ รอ.วรวิทย์   สืบสมบัติ 084-8774558 
6 ว่าที่ รอ.วรวิทย์   สืบสมบัติ 084-8774558  8 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุร ี 50 ว่าที่ รอ.วรวิทย์   สืบสมบัติ 084-8774558 
7 ว่าที่ รอ.วรวิทย์   สืบสมบัติ 084-8774558  10 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุร ี 50 ว่าที่ รอ.วรวิทย์   สืบสมบัติ 084-8774558 
8 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561  1 สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุร ี 10 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561 
9 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561  6 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุร ี 10 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561 
10 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561  11 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุร ี 10 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561 
11 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561  1 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุร ี 10 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561 
12 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561  2 สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุร ี 10 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561 
13 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561  4 สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุร ี 20 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561 
14 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561  6 สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุร ี 20 นายณรงค์ชัย   ดวงแก้ว 083-9876561 
15 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646  2 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุร ี 50 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646 
16 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646  10 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุร ี 50 นายองอาจ   ทองประเสริฐ 089-5478646 
17 นายกฤศกร    แก้วร่วมวงศ์ 087-1874241  5 ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุร ี 100 นายกฤศกร    แก้วร่วมวงศ์ 087-1874241 
                รวมทั้งสิ้น 740   

หมายเหตุ   
               1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ 
               2. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งท่ีแจ้งไว ้ให้ครบถ้วนและน ามาทุกครั้งท่ีมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2564   
เป้าหมาย จ านวน  280 ตัน 

จุดที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู ่ จ านวน 

(ตัน) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรเจ้าหน้าที ่เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายมานิตย์  มณฑา 087-0256594  5 ทับใต ้ หัวหิน ประจวบฯ 50 นางทิพวัลย์  แก้วร่วมวงศ ์ 098-2544226 
2 นายอนันต์ชัย  กิมใช่ย้ง 081-9864391  5 หนองตาแต้ม ปราณบุร ี ประจวบฯ 20 นางทิพวัลย์  แก้วร่วมวงศ ์ 098-2544226 
3 นายสุชาติ  พูลหนองร ี 089-2097789  4 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบฯ 30 นายบุรินทร์  เจียมจ านงค ์ 087-3965417 
4 นางจุฑามาศ  ธนสมบัต ิ 087-4132229  3 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบฯ 30 นายบุรินทร์  เจียมจ านงค ์ 087-3965417 
5 นายทูล ทองแผ่น 085-2658799  6 กุยบุร ี กุยบุร ี ประจวบฯ 10 นายบุรินทร์  เจียมจ านงค ์ 087-3965417 
6 นายพิชิตชัย ไช้ยโชค 081-9810620 300 9 อ่าวน้อย เมือง ประจวบฯ 20 นางสาวอารีวรรณ  ภู่ระย้า 083-7848656 
7 นายสาโรจน์ อ่ าแก้ว 086-1724169  11 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบฯ 30 นางสาวอารีวรรณ  ภู่ระย้า 083-7848656 
8 นายเขษม  พิมพ์สอาด 086-1782596 10 10 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบฯ 20 นางสาวอารีวรรณ  ภู่ระย้า 083-7848656 
9 นายประภาศ พ่วงตรง 081-7946984 50 7 ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบฯ 15 นายสมศักดิ์  สัจจาพันธ ์ 089-2542703 
10 นางแฉล้ม  เรืองทอง 081-8194906 28/8 8 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบฯ 10 นายสมศักดิ์  สัจจาพันธ ์ 089-2542703 
11 นายแหนม  แสงทอง 081-0782740 86/4 6 ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบฯ 15 นายสมศักดิ์  สัจจาพันธ ์ 089-2542703 
12 นายบุญห่วง  รุ่งเรือง 096-6479944 67/6 5 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบฯ 15 นายสมศักดิ์  สัจจาพันธ ์ 089-2542703 
13 นายธานี  เชื้อทอง 089-8197470 310/1 1 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบฯ 15 นายสมศักดิ์  สัจจาพันธ ์ 089-2542703 
                รวมทั้งสิ้น 280   

หมายเหตุ 
               1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ 
               2. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งท่ีแจ้งไว ้ให้ครบถ้วนและน ามาทุกครั้งท่ีมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  ปีงบประมาณ 2564   
เป้าหมาย จ านวน  80  ตัน 

จุดที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู ่ จ านวน 

(ตัน) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรเจ้าหน้าที ่

เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 สพด.สมุทรสงคราม 034-713882 99/9 5 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 5 นายธนวิน ชุมสุวรรณ 094-5505702 
2 นายขาว บัณฑิต 085-3308296 106 6 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 10 นายธนวิน ชุมสุวรรณ 094-5505702 
3 นายสุภัทร ผลอินทร์หอม 089-9128268 35 5 วัดประดู ่ อัมพวา สมุทรสงคราม 15 นายธนวิน ชุมสุวรรณ 094-5505702 
4 นายสุนทร รอดบุญชัย 081-9423841 16 5 แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 25   นายธนวิน ชุมสุวรรณ 094-5505702 
5 นายเสน่ห ์น ้าใจด ี 089-0639986 21/3 3 บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม 25   น.ส.กาญจนา ชาวบุร ี 089-7187515 
                รวมทั้งสิ้น 80   

หมายเหตุ 
               1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ 
               2. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งท่ีแจ้งไว ้ให้ครบถ้วนและน ามาทุกครั้งท่ีมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2564   
เป้าหมาย จ านวน  120  ตัน 

จุดที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู ่ จ านวน 

(ตัน) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

เบอร์โทร
เจ้าหน้าที ่เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายชัยยศ  สุขสาคร 085-3749555 68/1 5 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 30 นายชาญณรงค์ ศศิธร 089-4912538 
2 นายธนกร จันทรินทรากร 093-3483602 12/1 8 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 10 นายชาญณรงค์ ศศิธร 089-4912538 
3 นายสุรสิทธิ์ แวทไธสง 098-8985589 69/1 3 โรงเข ้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 40 นายชาญณรงค์ ศศิธร 089-4912538 
4 นายสมชาติ จักรเพช็ร 098-7398422 109 2 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 15 น.ส.ศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม 089-8991954 
5 นายนที แช่มช้อย 062-4565453 89 2 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 25 น.ส.ศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม 089-8991954 
                รวมทั้งสิ้น 120   

 

หมายเหตุ 
               1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ 
               2. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งท่ีแจ้งไว ้ให้ครบถ้วนและน ามาทุกครั้งท่ีมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 


