
 

ประกาศกรมพฒันาทีด่นิ โดย สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือปนูเพือ่การเกษตร (โดโลไมท์) พรอ้มขนส่ง จํานวน ๒,๙๕๐ ตนั  
ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือ
การเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๒,๙๕๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้ล้านหน่ึงหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี จัดซือ้ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนสง่ จํานวน ๒,๙๕๐ ตัน 

 

                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน 
โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กําหนด 
                ๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) หนังสือรับรองผลงานต้องเป็นวงเงินต่อหน่ึง
สัญญาเดียวกันเท่าน้ัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯเช่ือถือ 
 
 



 
                       ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลกัการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอั์กษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการย่ืน
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กจิการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าทีย่ื่นเสนอราคาได้ 
                    ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
                     ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                     ๑๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                     ๑๔.  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
กําหนด                                                                                                                          
                     ๑๕.  มีคุณสมบัติและไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                     ๑๖.  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังน้ี 
                        ๑๖.๑)  กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท ์
                                -  ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่าน้ัน  และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ 
                                -  ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์
ของตนเองที่ยังไม่หมดอายุ 
                       ๑๖.๒)  กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท ์ หรือผู้ประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ 
                                -  ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท ์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโล
ไมท์ของตนเอง  และยังไม่หมดอายุ 
                             -  ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของโดโลไมท์ที่ได้ประทานบัตร ได้แก่ สําเนาสัญญา 
ซื้อขาย หรือสาํเนาข้อตกลง กับเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถงึวันส่งมอบ
งาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรอืสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่พร้อมผู้มีอํานาจรับรอง 
                      ๑๖.๓)  กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท ์
                              -  ต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)  และ
หนังสือรับรองแหล่งที่มาของแร่  ซึ่งต้องไม่ซ้ําซ้อนกับผู้เสนอราคารายอ่ืนทั้ง ๒ กรณี (ผู้แต่งต้ังต้องไม่เป็นราย
เดียวกัน) พร้อมเอกสารข้อ ๑๖.๑ และ  ๑๖.๒ 
 
 
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ ให้ดําเนินการขออนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบ



สําเนาหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมาด้วยและแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 
                        ๑๗.  ผู้เสนอราคา  จะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้า  ซึ่งกรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน  ๑  ปีนับจนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคา 
                        ๑๘.  ผู้เสนอราคาต้องมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และต้องอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันกับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) อยู่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งน้ี 

                        ๑๙. ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ที่เสนอขาย
จํานวน   ๒  กิโลกรัม  พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, MgO , CaO,  ความช้ืน และขนาดความ
ละเอียด  โดยสถาบันที่เป็นทีย่อมรับ  (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน  ๖  เดือน ก่อนการย่ืนเสนอ
เอกสาร)  มามอบให้แก่หน่วยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 
                       ๒๐. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 

                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผ่านทางอีเมล์ r05_2@ldd.go.th หรือช่องทาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๕จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th,www.r05.ldd.go.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที ่๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

  

  
                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

ลงนาม สากล ณฤทธ์ิ    
  
  
  
  
 

(นายสากล ณฤทธ์ิ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 



เลขที ่ ๖/๒๕๖๔ 

จัดซ้ือปนูเพือ่การเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๒,๙๕๐ ตัน  

ตามประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ โดย สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

ลงวันที ่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

                  กรมพัฒนาทีดิ่น โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "กรมฯ" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๒,๙๕๐ ตัน ด้วยวิธี
ประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณ ๕,๐๑๕,๐๐๐.-บาท  (ห้าล้านหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พัสดุที่
จะซื้อน้ีต้องเป็น 
ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมคีุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

  
                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา
                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๗  เอกสารแนบท้ายประกาศ 
                          ๑.๘  TOR 

 

  
                 ๒.    คณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
น้ันด้วย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดั์งกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก่ กรมฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ที่ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนด 
                          ๒.๑๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมผีลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) หนังสือรับรองผลงานต้องเป็น
วงเงินต่อหน่ึงสัญญาเดียวกันเท่าน้ัน  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯเช่ือถือ 
                      ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                       (๑) กรณีที่กิจการร่วมคา้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลกัการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลกัการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ในกรณทีี่กิจการร่วมคา้ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้ารว่มค้า
รายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กจิการร่วมค้าน้ัน
สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 
 
                        ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
                          ๒.๑๒  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
 
                       ๒.๑๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                       ๒.๑๔   ผูเ้สนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                       ๒.๑๕   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                       ๒.๑๖  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังน้ี 
                               ๒.๑๖.๑)  กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท ์



                                        - ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่าน้ัน  และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ 
                                        - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจกาโรงงาน 
โดโลไมท์ของตนเองที่ยังไม่หมดอายุ 
                              ๒.๑๖.๒)  กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์  หรือผู้ประกอบกิจการโรงงาน
โดโลไมท์ 
                                      - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท ์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดโลไมท์ของตนเอง  และยังไม่หมดอายุ 
                                        - ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของโดโลไมท์ที่ได้ประทานบัตร ได้แก่ 
สําเนาสัญญาซือ้ขาย หรือสําเนาข้อตกลง กับเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีอายุ
ครอบคลุมถึงวัน 
ส่งมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่พร้อมผู้มีอํานาจ
รับรอง 
                             ๒.๑๖.๓)  กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์ 
                                        - ต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา)  และหนังสือรับรองแหล่งที่มาของแร่  ซึ่งต้องไม่ซ้ําซ้อนกับผู้เสนอราคารายอ่ืนทั้ง  ๒  กรณี   (ผู้
แต่งต้ังต้องไม่เป็นรายเดียวกัน) พร้อมเอกสารข้อ ๒.๑๖.๑ และ ๒.๑๖.๒ 
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ ให้ดําเนินการขออนุญาตต่ออายุ พร้อม
แนบสําเนาหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมาด้วยและแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ใน
ครอบครอง 

                  ๒.๑๗ ผู้เสนอราคา  จะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้า  ซึ่งกรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน  ๑  ปีนับจนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคา 

                ๒.๑๘  ผู้เสนอราคาต้องมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และต้องอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันกับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) อยูไ่ม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งน้ี 
                ๒.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ที่เสนอขาย
จํานวน   ๒  กิโลกรัม  พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, MgO , CaO,  ความช้ืน และขนาดความ
ละเอียด  โดยสถาบันที่เป็นทีย่อมรับ  (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน  ๖  เดือน ก่อนการย่ืนเสนอ
เอกสาร)  มามอบให้แก่หน่วยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 
                 ๒.๒๐ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี) 
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล 



ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่าน้ัน 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตาม
ข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้
ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถกูต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ จุดต่างๆ ตาม
แผนการส่งมอบของสถานีพัฒนาที่ดิน ในสงักัด สพข.๕ 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 



                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสญัญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ตามเอกสารแนบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี กรมฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิ้จารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม โดยลง
ลายมือผู้ย่ืนข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดส่งหรือ
นํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๗ 
                ทั้งน้ี กรมฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่
เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมฯจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนขอ้เสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืน
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และ
เวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรมฯ ผา่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนขอ้เสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า กอ่น
หรือในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และกรมฯ จะ
พิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรมฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
มิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทาํดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรมฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

                 ๕.    หลกัประกนัการเสนอราคา 
                          ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังต่อไปนี้ จํานวน ๒๕๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมืน่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรอืก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนาํเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วม
ค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                 ๖.    หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กรมฯ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรมฯ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ
ย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนขอ้เสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้
ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กรมฯกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้
ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ัน 
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                          ๖.๔     กรมฯสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯมสีทิธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรมฯ มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รบัราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๖     กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมฯเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสยีหายใดๆ มิได้ รวมท้ังกรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือกรมฯ จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได้ กรมฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รบัราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯ 
 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย่ื้นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสญัญาซ้ือขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อกรมฯจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําขอ้ตกลง
เป็นหนังสือ กับกรมฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์ห้กรมฯยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 



                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซน็สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือกอ่นวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ได้รับ
มอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กรมฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๙.    อัตราคา่ปรบั 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรอื
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๑๐.    การรบัประกนัความชํารดุบกพรอ่ง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือทําขอ้ตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ กรมฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อกรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แลว้เท่าน้ัน 

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก



สิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัด
หรือแย้งกัน ผูย่ื้นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้
ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯไม่ได้ 

                                   (๑)    กรมฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กรมฯ หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

                 ๑๒.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 

                             กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 

                             ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการ
ย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับกรมฯ ไว้ช่ัวคราว 
 

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
 

 
 
 
 



 
 

ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)   

เผยแพร่ ครั้งท่ี ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  

ประกวดราคาจัดซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน 2,950 ตัน  
กรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

             
.    ๑ ความเป็นมา 

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้จัดสรรเงินงบประมาณ  ปี ๒๕๖4  ให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕  
เพ่ือจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง  จํานวน  2,950  ตัน  เพ่ือนําไปสนับสนุนแก่
เกษตรกรในการปรับปรุงบํารุงดิน  ให้มีสภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

เน่ืองจาก  สภาพพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรมีปัญหาเป็นดินกรด  พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้  เพราะความรุนแรงของกรดในดิน  ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเป็นต้องใช้ปูนเพ่ือ
การเกษตร(โดโลไมท์)  ปรับปรุงดินก่อน  เพ่ือลดสภาพความเป็นกรดในดิน  ช่วยให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโต  
และสามารถเพ่ิมผลผลิตได้  โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายภารกิจใน
การจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  เพ่ือส่งมอบให้สถานีพัฒนาท่ีดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  นําไป
ส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย  ซึ่งเกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพ้ืนที่ทําการเกษตรของ
ตนเอง  โดยการหว่านและไถกลบปูนโดโลไมท์ ดังน ั้น  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕  จึงได้ดําเนินการกําหนด
ขอบเขตการจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท์)  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  เพ่ือใช้ในการจัดซื้อ 

 

.    ๒ วัตถุประสงค ์
  ๒.๑   เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตพืช  พัฒนาและ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดินในเชิงคุณภาพ 
 ๒.๒   เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน  

ได้แก่  เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการ
พัฒนาการ  ผลิตตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ 

 ๒.๓   เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้า  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสนับสนุนการปรับปรุง
บํารุงดิน 

 ๒.๔   เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา  ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม  ให้มีความอุดม
สมบูรณ์  และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งในพื้นที่ผลิตพืชเพื่อการ
แข่งขัน  และในพื้นที่ทําการเกษตรเพียงพอให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ  รวมทั้งฟื้นฟู
อาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ื  และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

 ๒.๕   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า  การแก้ปัญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดิน
ที ่ง ่ายต่อการปฏิบัติ  ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ  และมาตรฐานให้ชุมชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างต่อเนื่องไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
.     ๓ คุณสมบตัผิู้เสนอราคา 

            ๓.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

           ๓.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

           3.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

         



  3.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว  
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
           3.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

           3.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

           3.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กรมพัฒนา
ที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี  
           3.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ย่ืนเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

           3.๑๐   ไม่เป็นผู้ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กําหนด 

           3.๑๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 2,0๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) หนังสือรับรองผลงานต้องเป็นวงเงินต่อหน่ึง
สัญญาเดียวกันเท่าน้ัน  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯเช่ือถือ 
                      ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืน
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 
                     ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
             3.๑๒  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
            3.๑๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๔  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 



             3.๑๕  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
            ๓.๑๖   ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังน้ี 

  ๓.๑๖.๑)  กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ 

               - ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่าน้ัน  และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ 

               - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์
ของตนเองที่ยังไม่หมดอายุ 

 ๓.๑๖.๒)  กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์  หรือผู้ประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ 

              - ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์
ของตนเอง  และยังไม่หมดอายุ 

             - ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของโดโลไมท์ที่ได้ประทานบัตร ได้แก่ สําเนาสัญญา
ซื้อขาย หรือสําเนาข้อตกลง กับเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส่ง
มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่พร้อมผู้มีอํานาจรับรอง 

๓.๑๖.๓)  กรณีเป็นตัวแทนจําหน่ายโดโลไมท์ 

            - ต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)  และ
หนังสือรับรองแหล่งที่มาของแร่  ซึ่งต้องไม่ซ้ําซ้อนกับผู้เสนอราคารายอ่ืนทั้ง  ๒  กรณี   (ผู้แต่งต้ังต้องไม่
เป็นรายเดียวกัน) พร้อมเอกสารข้อ ๓.๑๖.๑ และ ๓.๑๖.๒ 

กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ ให้ดําเนินการ
ขออนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมา
ด้วยและแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 

               ๓.๑๗  ผู้เสนอราคา  จะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้า  ซึ่งกรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน  ๑  ปีนับจนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคา  

              ๓.๑๘  ผู้เสนอราคาต้องมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และต้องต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  
อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งน้ี 

              ๓.๑๙  ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ที่เสนอขายจํานวน   ๒  
กิโลกรัม  พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, MgO , CaO,  ความช้ืน และขนาดความละเอียด  โดย
สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ  (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน  ๖  เดือน ก่อนการย่ืนเสนอเอกสาร)  มา
มอบให้แก่หน่วยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 

              ๓.๒0  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 

 

 
 

 

 



๔.รายละเอียดคุณลักกษณะเฉพาะ 

         ๔๔.๑  คณุลักษษณะทั่วไปเกี่ยววกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) 

                  ๔.๑.๑  ต้องมคีุณภาพพทางเคมี  ดังนี้ 

            ๑๑)  มีค่าทาง CCE (Calcium Carbonatte Equivalent) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ 

        ๒๒)  มีค่าทาง MgO (Magnesium Oxide)  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๑๕   

        ๓๓)  มีค่า  CaOO (Calcium  Oxide)  ไมตํ่ตํ่ากว่าร้อยละ   ๒๕  

        ๔๔)  มีค่า pH ไ ไม่ตํ่ากว่า ๘   

    ๔.๑.๒    ขนาดความละเอียด  

มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตระะแกรงขนาด   ๘๐ เมซ ไมต่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๘๐    

๔.๑.๓    ความช้ืนไม่เกิกินร้อยละ  ๕       

๔๔.๒  ลกัษณะการบรรจุ          

 
พลาสติก

    บรรจุกร
กสาน  แข็งแร

ระสอบละ  ๒๕
ง  คงทนต่อก

๕  กโิลกรัม  ช
การขนส่ง  แล

 ช้ันในเป็นพลา
ะมีรายละเอีย

าสติกป้องกัน
ยดบนกระสอบ

ความช้ืนได้  ช
บดังน้ี 

 ช้ันนอกเป็นกระสอบ 

 

๕. การสส่งมอบและกการเบิกจ่าย   กรมฯจะจ่ายยเงินค่าจ้าง โดดยแบ่งออกเป็ป็น  ๒ งวด ดังงนี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งวดที่  ๑
โดยมีราย

๑  เมื่อผู้ปฏิบัติ
ยละเอียดการส

ติงานส่งมอบปู
ส่งมอบ  ดังน้ี

ปูนเพ่ือการเกษ
้ 

ษตร (โดโลไมท์)   จํานวน   1,400    ตัตัน                                 

- สถานพััฒนาทีดิ่นขอนนแก่น    จํานวน  4500    ตัน 
- สถานีพััฒนาทีดิ่นอุดรรธานี     จํานวน  2500    ตัน 
- สถานีพััฒนาทีดิ่นหนอองคาย   จํานวน  4600    ตัน 
- สถานีพััฒนาทีดิ่นบึงกกาฬ             จํานวน  2400    ตัน 

 

                
 

กิจกรรรม ปรับปรุงพ้ืนทที่ดินกรด 

                        
ค่า Calciumm Carbonate Equivalent (CCE)

ใช้ในนราชการกรมพัฒฒนาที่ดิน 
กระะทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมพัฒนาที่ดนิ 

โดโลไมท์ 

    

ไม่ต่ํากว่า  ๙๐%% 
บรรจุ  ๒๕  กิโลกกรัม 

(ห้ามจําหน่ายย) 

 



งวดที่  ๒ (งวดสุดท้าย)  เมื่อผู้ปฏิบัติงานส่งมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์)  จํานวน 1,550 
ตันโดยมีรายละเอียดการส่งมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาทีดิ่นมหาสารคาม    จํานวน  ๕8๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาทีดิ่นกาฬสนิธ์ุ        จํานวน  280    ตัน 
- สถานีพัฒนาทีดิ่นสกลนคร        จํานวน  450    ตัน 
- สถานพัฒนาทีดิ่นหนองบัวลําภู      จํานวน  240    ตัน 

               ทั้งน้ี ส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ โดยทุกงวดกําหนดส่งมอบภายใน  5๐ วัน  นับจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อ    
สถานที่จัดส่งปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน  2,950  ตัน  ณ จดุต่างๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังน้ี 
 

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น จาํนวน  450 ตัน  จัดส่งดังน้ี 
จุดท่ี พ้ืนท่ีจัดส่ง จํานวน ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์    

(ตัน) 

1. บ้านหนองรูแข้ ม. 8 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 

56 นายพัชรพล คาดบัว 
 

081-9951933 

2. บ้านศรีสมบูรณ์ ม.7 ต.คมึชาติ  
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 

41 นายชัยยพร  หิรัญอร 061-0499043 

3. ม.2  ต.นางาม อ.มัญจาคีร ีจ.ขอนแก่น 15 นายอภิศักด์ิ   แก้วสีบุตร 097-2492541 

4. นายสวาด  มูลวารี บ้านหนองชมพู ม. 10 ต.บ้านโคก  
อ.โคกโพธ์ิชัย  จงขอนแก่น 

10 064-7410900 

5. บ้านศรีปทุม ม.11 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า  
จ.ขอนแก่น 

10 นายมงคล ราชาวงษ์ 080-1832310 

6. สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

318 น.ส.จิตตินันท์  ศรีกัลป์  061-5626398 

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  จาํนวน  ๒๕๐ ตัน จัดส่งดังน้ี 
จุดท่ี พ้ืนท่ีจัดส่ง จํานวน ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์    

(ตัน) 

1. บ้านโคกสี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ  
จ.อุดรธานี 

30 นายชินภัทร   เจนบ้านผือ        095-5491656 

2. บ้านนาเจริญ ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ  
จ.อุดรธานี 

30 นายวชิระ   จันคง 061-0361300 

3. บ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ  
จ.อุดรธานี 

30 น.ส.อรญา จูฑะประชากุล 094-9914509 

4. บ้านนายม ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์  
จ.อุดรธานี 

30 นายพัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล 
  

094-3629789 

5. บ้านบ่อคํา ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ 30 นายพัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล 
  จ.อุดรธานี 

094-3629789 

6. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง 100 น.ส.ภาวิณี  การมีศร ี 065-2259455 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 
 
 
 
  



สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย จํานวน  460 ตัน จัดส่งดังน้ี 
จุดท่ี พ้ืนท่ีจัดส่ง จํานวน 

(ตัน) 

ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 

1. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคํา  
อ.เมือง จ.หนองคาย 

80 นายศราวุธ  ศิริลักษ์ 083-3282216 

2. บ้านโนนดู่ ม.8 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร  
จ.หนองคาย 

30 นายคเชนทร์  สูฝน 084-9576401 

 ม.2  ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 30 นายคเชนทร์  สูฝน 084-9576401 

 ม.7 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 30 นายคเชนทร์  สูฝน 084-9576401 

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคํา 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายคเชนทร์  สูฝน 084-9576401 

3. บ้านคําตอยูง ม.7 ต.เชิม อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

45 น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ 084-4288002 

 บ้านโคกพัฒนา ม.10 ต.นาหนัง  
อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 

50 น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ 084-4288002 

4. บ้านนาฮํา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 30 นายธีระวุฒิ  ตุ่นคํา 087-9556787 

 บ้านต้อนน้อย ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี 
 จ.หนองคาย 

30 นายธีระวุฒิ  ตุ่นคํา 087-9556787 

 บ้านคําแก้ว ต.อุดมพร ต.เฝ้าไร่ 
จ.หนองคาย 

30 นายธีระวุฒิ  ตุ่นคํา 087-9556787 

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคํา 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายธีระวุฒิ  ตุ่นคํา 087-9556787 

5. บ้านนาขาม ม.5  ต.แก้งไก่ อ.สังคม 
จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

 บ้านโพธ์ิตาก ม.1 ต.โพธ์ิตาก อ.โพธ์ิตาก 
จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

 บ้านขุมคํา ม.5 ต.หนองปลาปาก  
อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

6. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคํา 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จํานวน  580 ตัน จัดส่งดังน้ี 
     สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  086-0640363 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธ์ุ  จํานวน  280 ตัน จัดส่งดังน้ี 
    สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธ์ุ 108 หมู่ 7 ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ  043-840935 
 
 
 
 
 
 
 



สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน  450 ตัน จัดส่งดังน้ี 
จุดท่ี พ้ืนท่ีจัดส่ง จํานวน 

(ตัน) 

ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 

1. บ้านนานกเค้า ม.10 ต.ห้วยยาง  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

30 น.ส.ณัฏฐิดา ตะสายวา 087-8592324 

2. บ้านจัดระเบียบ ม.6 ต.หลุบเลา   
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

20 นายสมชาย ทองดีนอก 087-2153302 

3. บ้านโพนปลาโหล  ม.5 ต.เต่างอย  
อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

20 นายพิษณุ เภาโพธ์ิ 083-3261123 

4.  บ้านดงมะไฟ  ม.2 ต.บ่อแก้ว   
อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร    

30 นายบุณชวน วิจารณ์             089-8636562 

5. บ้านเด่ือศรีคันไชย ม.2  ต.เด่ือศรีคันไชย  
อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร    

20 นางเจริญศิลป์ ฝ่ายรีย์ 087-9123250 

6. บ้านดงอีด่อย ม. ๔ ต.แพด อ.คําตากล้า 
จ.สกลนคร 

20 นางสมจินตนา นามพันเมือง 093-3291378 

7. สํานักงานเกษตรอําเภอสว่างแดนดิน  
ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 

70 นายสมาน ก้อนศรีษะ 062-2653879 

8. สํานักงานเกษตรอําเภออากาศอํานวย  
ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย 

30 น.ส.สุภาพร  แหวะสอน  095-6648516 

9. ศูนย์เรียนรู้บ้านดงสวรรค์ ต.ไฮหย่อง  
อ.พังโคน 

40 น.ส.สุภาพร  แหวะสอน  095-6648516 

10. สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขว้าง 
อําเภอเมือง 

100 น.ส.พรฟ้า พรศิริตระกูล 083-6715807 

11. ศาลาประชาคมบ้านอุดมวัฒนา ม. 5  
ต.เชียงเสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

40 กํานันตําบลเชียงเสือ 082-1218071 

12. ที่ทําการผู้ใหญบ้่านกุดสะกอย ม.17 
ต.โพธิไพรศาล อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร 

30 ผู้ใหญ่บ้าน 088-5322084 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน  240 ตัน จัดส่งดังน้ี 
จุดท่ี พ้ืนท่ีจัดส่ง จํานวน 

(ตัน) 

ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 

1. บ้านโสกจาน ม.7  ต.โนนสัง อ.โนนสัง 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายมนูญ  วรรณล ี 090-3418798 

2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ.หนองภัยศูนย์ 
ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

40 ผู้ใหญ่บ้านวิรัตน์ โนนศิลา 060-0718798 

3. บ้านเพ็กทอง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายสบาย นําธรรมา 095-1692293 

4. บ้านหนองด้วง ม.3 ต.อุทัยสวรรค์  
อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 

40 นางจวน  โพธ์ิดา 092-5733659 

5. บ้านหนองหัวช้าง ม.6 ต.วังปลาป้อม 
อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 

40 นายถวิล มะโฮงชัย 087-2166182 

6. บ้านชมพูทอง ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายวันชนะชัย  สุวรรณบล 085-9254135 

 



สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  จํานวน  240 ตัน จัดส่งดังน้ี 
จุดท่ี พ้ืนท่ีจัดส่ง จํานวน ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์    

(ตัน) 

1. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบรูณ ์
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 

150 นายวรศักด์ิ ศรีคัฒนพรหม 
น.ส.ปิยวรรณ เขิมขันธ์ 

092-5600929 
081-9668365 

2. บ้านห้วยคอม หมู่ ๒ ต.เซกา อ.เซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

60 นายบุญลม  ภูธร 081-0564446 

3. บ้านสร้างคํา หมู่ ๓ ต.วังชุมภู อ.พรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 

30 นายณัชพล ผาคํา 098-1795519 

๖.    วงเงินในการจัดซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) 
         เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖4 จํานวนเงิน 5,015,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหน่ึงหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) เง่ือนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย  
เมื่อผู้ขายส่งมอบวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนด  ที่สถานีพัฒนาที่ดิน
ได้ทําการตรวจรับ   และจะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  
โดยจะเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายตามระบบ GFMIS  ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 

 



 
ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   

ประกวดราคาจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน 2,950 ตัน  
กรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

             
๑.    ความเปนมา 

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  ไดจัดสรรเงินงบประมาณ  ป ๒๕๖4  ใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  เพ่ือจัดซื้อ
ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง  จํานวน  2,950  ตัน  เพ่ือนําไปสนับสนุนแกเกษตรกรในการปรับปรุง
บํารุงดิน  ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อยูในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

เนื่องจาก  สภาพพื้นที่ที่ทําการเกษตรมีปญหาเปนดินกรด  พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดังกลาวไมสามารถ
เจริญเติบโตได  เพราะความรุนแรงของกรดในดิน  ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเปนตองใชปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท)  ปรับปรุงดินกอน  เพ่ือลดสภาพความเปนกรดในดิน  ชวยใหพืชที่ปลูกเจริญเติบโต  และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได  โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร  
(โดโลไมท)  เพื่อสงมอบใหสถานีพัฒนาที่ดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  นําไปสงเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมาย  
ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพ้ืนที่ทําการเกษตรของตนเอง  โดยการหวานและไถกลบปูนโดโลไมท 
ดั งน  ้ัน  สํ านักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  จึ งไดดํ าเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซื้ อปูนเพื่ อการเกษตร 
(โดโลไมท)  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  เพื่อใชในการจัดซื้อ 

 

๒.    วัตถุประสงค 
  ๒.๑   เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืช  พัฒนาและฟนฟู 

ทรัพยากรที่ดินในเชิงคุณภาพ 
 ๒.๒   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน  ไดแก  

เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนาการ   
ผลิตตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ 

 ๒.๓   เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคา  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
 ๒.๔   เพื่ออนุรักษดินและน้ํา  ฟนฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรม  ใหมีความอุดมสมบูรณ  

และเหมาะสมกับการใชประโยชน  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งในพื้นที่ผลิตพืชเพื่อการแขงขัน  และใน
พ้ืนที่ทําการเกษตรเพียงพอใหเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ  รวมทั้งฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพัก
ชําระหนื้  และชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

 ๒.๕   พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ํา  การแกปญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่งาย 
ตอการปฏิบัติ  ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอยางมีคุณภาพ  และมาตรฐานใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวม 
และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอยางตอเนื่องไปสูกลุมเปาหมาย  เกิดการใชประโยชนอยางคุมคา 
๓.     คุณสมบัติผูเสนอราคา 
            ๓.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

           ๓.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

            3.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว  
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 

 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  



  

           3.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           3.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

           3.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมพัฒนาที่ดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้ 
           3.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 

           3.๑๐   ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
กําหนด 

           3.๑๑  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาซื้อในวงเงิน 
ไมนอยกวา 2,0๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) หนังสือรับรองผลงานตองเปนวงเงินตอหนึ่งสัญญาเดียวกัน
เทานั้น  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนท่ีกรมฯเชื่อถือ 
                      ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการ
รวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
             3.๑๒  ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 

            3.๑๓  ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๔  ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแต
ละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 



  

             3.๑๕  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

            ๓.๑๖   ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี ้

  ๓.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 

               - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอาย ุ

               - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง
ที่ยังไมหมดอาย ุ

 ๓.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 

              - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง  
และยังไมหมดอายุ 

             - ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย 
หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงนิคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

๓.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 

            - ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือรับรอง
แหลงที่มาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอ่ืนท้ัง  ๒  กรณี   (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอม
เอกสารขอ ๓.๑๖.๑ และ ๓.๑๖.๒ 

กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบตัรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาต
ตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

               ๓.๑๗  ผูเสนอราคา  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมทะเบียนการคากระทรวง
พาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา  

              ๓.๑๘  ผู เสนอราคาตองมีคลังเ ก็บปูนเพ่ือการเกษตร และตองตั้งอยู ในบริ เวณพื้นที่ เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร  และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท )  
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 

              ๓.๑๙  ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ท่ีเสนอขายจํานวน   ๒  กิโลกรัม  
พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวัน
เสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 

              ๓.๒0  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  รายจาย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 

 

 

 



  

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

         ๔.๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

                ๔.๑.๑  ตองมีคุณภาพทางเคมี  ดังนี้ 

            ๑)  มีคาทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

         ๒)  มีคาทาง MgO (Magnesium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๑๕ 

         ๓)  มีคา  CaO (Calcium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๒๕ 

         ๔)  มีคา pH ไมต่ํากวา ๘ 

     ๔.๑.๒  ขนาดความละเอียด 

   มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด  ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

     ๔.๑.๓  ความชื้นไมเกินรอยละ  ๕ 

         ๔.๒  ลักษณะการบรรจุ 

     บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได  ชั้นนอกเปนกระสอบ 
พลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)   จํานวน  1,400    ตนั                                    
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาที่ดินขอนแกน    จํานวน  450    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี     จํานวน  250    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย   จํานวน  460    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ            จํานวน  240    ตัน 

 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรบัปรงุพื้นท่ีดินกรด 

โดโลไมท 
 

                                           
 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(หามจําหนาย) 



  

งวดที่  ๒ (งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)  จํานวน 1,550 ตัน 
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม    จํานวน  ๕8๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  280    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  450    ตัน 
- สถานพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู      จํานวน  240    ตัน 

               ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน  5๐ วัน  นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ    
สถานที่จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน  2,950  ตัน  ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี้ 
 

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จํานวน  450 ตัน  จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. บานหนองรูแข ม. 8 ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ  
จ.ขอนแกน 

56 นายพัชรพล คาดบัว 
 

081-9951933 

2. บานศรีสมบูรณ ม.7 ต.คึมชาติ  
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

41 นายชัยยพร  หิรัญอร 061-0499043 

3. ม.2  ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 15 นายอภิศกัดิ์   แกวสีบุตร 097-2492541 

4. บานหนองชมพู ม. 10 ต.บานโคก  
อ.โคกโพธิ์ชัย  จงขอนแกน 

10 นายสวาด  มูลวาร ี 064-7410900 

5. บานศรีปทุม ม.11 ต.เขานอย อ.เวียงเกา  
จ.ขอนแกน 

10 นายมงคล ราชาวงษ 080-1832310 

6. สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน อ.เมือง จ.
ขอนแกน 

318 น.ส.จิตตินันท  ศรีกัลป  061-5626398 

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  จํานวน  ๒๕๐ ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พื้นที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. บานโคกสี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ  
จ.อุดรธานี 

30 นายชินภัทร   เจนบานผือ        095-5491656 

2. บานนาเจริญ ต.จําปาโมง อ.บานผือ  
จ.อุดรธานี 

30 นายวชิระ   จันคง 061-0361300 

3. บานโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ  
จ.อุดรธานี 

30 น.ส.อรญา จูฑะประชากุล 094-9914509 

4. บานนายม ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ  
จ.อุดรธานี 

30 นายพัฒนกมล ไชทรัพยธนากุล 
  

094-3629789 

5. บานบอคํา ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ 
จ.อุดรธานี 

30 นายพัฒนกมล ไชทรัพยธนากุล 
  

094-3629789 

6. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

100 น.ส.ภาวิณี  การมีศรี 065-2259455 

 
 
 
 



  

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย จํานวน  460 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ  
อ.เมือง จ.หนองคาย 

80 นายศราวุธ  ศิริลักษ 083-3282216 

2. บานโนนดู ม.8 ต.บานฝาง อ.สระใคร  
จ.หนองคาย 

30 นายคเชนทร  สูฝน 084-9576401 

 ม.2  ต.คอกชาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 30 นายคเชนทร  สูฝน 084-9576401 

 ม.7 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 30 นายคเชนทร  สูฝน 084-9576401 

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายคเชนทร  สูฝน 084-9576401 

3. บานคาํตอยูง ม.7 ต.เชิม อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

45 น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ 084-4288002 

 บานโคกพัฒนา ม.10 ต.นาหนัง  
อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 

50 น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ 084-4288002 

4. บานนาฮํา ต.เฝาไร อ.เฝาไร จ.หนองคาย 30 นายธีระวุฒิ  ตุนคาํ 087-9556787 

 บานตอนนอย ต.บานตอน อ.รัตนวาป 
 จ.หนองคาย 

30 นายธีระวุฒิ  ตุนคํา 087-9556787 

 บานคําแกว ต.อุดมพร ต.เฝาไร 
จ.หนองคาย 

30 นายธีระวุฒิ  ตุนคํา 087-9556787 

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายธีระวุฒิ  ตุนคํา 087-9556787 

5. บานนาขาม ม.5  ต.แกงไก อ.สังคม 
จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

 บานโพธิต์าก ม.1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก 
จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

 บานขุมคํา ม.5 ต.หนองปลาปาก  
อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

6. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

 



  

 

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จํานวน  580 ตัน จัดสงดังนี้ 
     สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ถ.แจงสนิท ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  086-0640363 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ  จํานวน  280 ตัน จัดสงดังนี ้
    สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสนิธุ 108 หมู 7 ต.อุมเมา  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  043-840935 

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน  450 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. บานนานกเคา ม.10 ต.หวยยาง  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

30 น.ส.ณัฏฐิดา ตะสายวา 087-8592324 

2. บานจัดระเบียบ ม.6 ต.หลุบเลา   
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

20 นายสมชาย ทองดีนอก 087-2153302 

3. บานโพนปลาโหล  ม.5 ต.เตางอย  
อ.เตางอย จ.สกลนคร 

20 นายพิษณุ เภาโพธิ ์ 083-3261123 

4.  บานดงมะไฟ  ม.2 ต.บอแกว   
อ.บานมวง  จ.สกลนคร    

30 นายบุณชวน วิจารณ             089-8636562 

5. บานเดือ่ศรีคันไชย ม.2  ต.เดื่อศรีคันไชย  
อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร    

20 นางเจริญศิลป ฝายรีย 087-9123250 

6. บานดงอีดอย ม. ๔ ต.แพด อ.คําตากลา 
จ.สกลนคร 

20 นางสมจินตนา นามพันเมือง 093-3291378 

7. สํานักงานเกษตรอําเภอสวางแดนดิน  
ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน 

70 นายสมาน กอนศรีษะ 062-2653879 

8. สํานักงานเกษตรอําเภออากาศอํานวย  
ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย 

30 น.ส.สภุาพร  แหวะสอน  095-6648516 

9. ศนูยเรียนรูบานดงสวรรค ต.ไฮหยอง  
อ.พังโคน 

40 น.ส.สภุาพร  แหวะสอน  095-6648516 

10. สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขวาง 
อําเภอเมือง 

100 น.ส.พรฟา พรศริิตระกูล 083-6715807 

11. ศาลาประชาคมบานอุดมวัฒนา ม. 5  
ต.เชียงเสือ อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร 

40 กํานันตําบลเชียงเสือ 082-1218071 

12. ที่ทําการผูใหญบานกุดสะกอย ม.17 
ต.โพธิไพรศาล อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร 

30 ผูใหญบาน 088-5322084 

 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน  240 ตัน จัดสงดงันี้ 

 



  

 

 

จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. บานโสกจาน ม.7  ต.โนนสัง อ.โนนสัง 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายมนูญ  วรรณล ี 090-3418798 

2. ศนูยถายทอดเทคโนโลยี บ.หนองภัยศนูย 
ต.หนองภัยศนูย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

40 ผูใหญบานวิรัตน โนนศิลา 060-0718798 

3. บานเพ็กทอง ต.บานโคก อ.สุวรรณคหูา 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายสบาย นําธรรมา 095-1692293 

4. บานหนองดวง ม.3 ต.อุทัยสวรรค  
อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภ ู

40 นางจวน  โพธิ์ดา 092-5733659 

5. บานหนองหัวชาง ม.6 ต.วังปลาปอม 
อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภ ู

40 นายถวิล มะโฮงชัย 087-2166182 

6. บานชมพูทอง ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายวันชนะชัย  สุวรรณบล 085-9254135 

 
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  จํานวน  240 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบรูณ 
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 

150 นายวรศกัดิ์ ศรีคัฒนพรหม 
น.ส.ปยวรรณ เขิมขันธ 

092-5600929 
081-9668365 

2. บานหวยคอม หมู ๒ ต.เซกา อ.เซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

60 นายบุญลม  ภูธร 081-0564446 

3. บานสรางคํา หมู ๓ ต.วังชุมภู อ.พรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 

30 นายณัชพล ผาคํา 098-1795519 

๖.    วงเงินในการจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 
         เงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖4 จํานวนเงิน 5,015,๐๐๐.- บาท (หาลานหนึ่งหมื่นหาพันบาท
ถวน) เงื่ อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย  
เมื่อผูขายสงมอบวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  ที่สถานีพัฒนาที่ดินไดทําการ 
ตรวจรับ   และจะตองผานการตรวจวิเคราะหทางเคมีตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยจะเบิกจายเงิน
เขาบัญชีผูขายตามระบบ GFMIS  ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด 

  



แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

 ๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร 

  ๑.๑  ตองมีคณุภาพทางเคมี  ดังนี้

              ๑)  มีคาทาง 

    ๒)  มีคาทาง 

    ๓)  มีคา  CaO (Calcium Oxide)  

                            ๔)   มีคา pH 

  ๑.๒  ขนาดความละเอียด

    มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด 

   ๑.๓  ความชื้นไมเกินรอยละ

  ๒  ลักษณะการบรรจ ุ

   บรรจุกระสอบละ  

- ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได
ชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE)

 
เอกสารแนบทายประกาศ 

 
แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

ตองมีคณุภาพทางเคมี  ดังนี ้

มีคาทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ 

มีคาทาง MgO (Magnesium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๑๕

CaO (Calcium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๒๕ 

pH ไมต่ํากวา ๘ 

ขนาดความละเอียด 

มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ  

ความชื้นไมเกินรอยละ  ๕ 

บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม 

ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได 
ชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 

โดโลไมท 

 
 

Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(หามจําหนาย) 

ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

๑๕ 

เมซ ไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

ชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี ้



การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)   จํานวน  1,400    ตนั                                    
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินขอนแกน    จํานวน  450    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี     จํานวน  250    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย   จํานวน  460    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ           จํานวน  240    ตัน 

งวดที่  ๒ (งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)  จํานวน 1,550 ตัน 
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม    จํานวน  ๕8๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  280    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  450    ตัน 
- สถานพัฒนาท่ีดินหนองบัวลําภู   จํานวน  240    ตัน 

           ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน  5๐ วัน  นับจากวันลงนามในสัญญาซือ้    
สถานที่จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน  2,950  ตัน  ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี้ 

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จํานวน  450 ตัน  จัดสงดังนี ้

จุดที ่ พื้นที่จัดสง จํานวน 

(ตนั) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศพัท 

1. บานหนองรูแข ม. 8 ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ  
จ.ขอนแกน 

56 นายพัชรพล คาดบัว 
 

081-9951933 

2. 
บานศรีสมบูรณ ม.7 ต.คมึชาติ  
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

41 นายชัยยพร  หิรัญอร 061-0499043 

3. ม.2  ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 15 นายอภิศักดิ์   แกวสีบุตร 097-2492541 

4. 
บานหนองชมพู ม. 10 ต.บานโคก  
อ.โคกโพธิ์ชัย  จงขอนแกน 

10 นายสวาด  มูลวาร ี 064-7410900 

5. 
บานศรีปทุม ม.11 ต.เขานอย อ.เวียงเกา  
จ.ขอนแกน 

10 นายมงคล ราชาวงษ 080-1832310 

6. สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน 318 น.ส.จิตตินันท  ศรีกัลป  061-5626398 

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  จํานวน  ๒๕๐ ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. บานโคกสี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 30 นายชินภัทร   เจนบานผือ        095-5491656 

2. บานนาเจริญ ต.จําปาโมง อ.บานผือ  
จ.อุดรธานี 

30 นายวชิระ   จันคง 061-0361300 

3. บานโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ  
จ.อุดรธานี 

30 น.ส.อรญา จูฑะประชากุล 094-9914509 

     



4. บานนายม ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ  
จ.อุดรธานี 

30 นายพัฒนกมล ไชทรัพยธนากุล 
  

094-3629789 

5. บานบอคํา ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ 
จ.อุดรธานี 

30 นายพัฒนกมล ไชทรัพยธนากุล 
  

094-3629789 

6. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ตงโนนสูง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

100 น.ส.ภาวิณี  การมีศรี 065-2259455 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย จํานวน  460 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ  
อ.เมือง จ.หนองคาย 

80 นายศราวุธ  ศิริลักษ 083-3282216 

2. บานโนนดู ม.8 ต.บานฝาง อ.สระใคร  
จ.หนองคาย 

30 นายคเชนทร  สูฝน 084-9576401 

 ม.2  ต.คอกชาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 30 นายคเชนทร  สูฝน 084-9576401 

 ม.7 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 30 นายคเชนทร  สฝูน 084-9576401 

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายคเชนทร  สูฝน 084-9576401 

3. บานคาํตอยูง ม.7 ต.เชิม อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

45 น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ 084-4288002 

 บานโคกพัฒนา ม.10 ต.นาหนัง  
อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 

50 น.ส.อินทุอร  สินธชุาติ 084-4288002 

4. บานนาฮํา ต.เฝาไร อ.เฝาไร จ.หนองคาย 30 นายธีระวุฒิ  ตุนคํา 087-9556787 

 บานตอนนอย ต.บานตอน อ.รัตนวาป 
จ.หนองคาย 

30 นายธีระวุฒิ  ตุนคํา 087-9556787 

 บานคําแกว ต.อุดมพร ต.เฝาไร 
จ.หนองคาย 

30 นายธีระวุฒิ  ตุนคํา 087-9556787 

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

5 นายธีระวุฒิ  ตุนคํา 087-9556787 

5. บานนาขาม ม.5  ต.แกงไก อ.สังคม 
จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

 บานโพธิ์ตาก ม.1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก 
จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

 บานขุมคํา ม.5 ต.หนองปลาปาก  
อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย 

30 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 

6. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ 
อ.เมือง จ.หนองคาย 
 
 
 

5 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595138 



สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จํานวน  580 ตัน จัดสงดังนี้ 
     สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ถ.แจงสนิท ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  086-0640363 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ  จํานวน  280 ตัน จัดสงดังนี ้
    สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสนิธุ 108 หมู 7 ต.อุมเมา  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ  043-840935 

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน  450 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. บานนานกเคา ม.10 ต.หวยยาง  
อ.เมือง จ.สกลนคร 

30 น.ส.ณัฏฐิดา ตะสายวา 087-8592324 

2. บานจัดระเบียบ ม.6 ต.หลุบเลา   
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

20 นายสมชาย ทองดีนอก 087-2153302 

3. บานโพนปลาโหล  ม.5 ต.เตางอย  
อ.เตางอย จ.สกลนคร 

20 นายพิษณุ เภาโพธิ์ 083-3261123 

4.  บานดงมะไฟ  ม.2 ต.บอแกว   
อ.บานมวง  จ.สกลนคร    

30 นายบุณชวน วิจารณ             089-8636562 

5. บานหวยแสง  ต.หนองแวง  อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร    

20 นายสมัย สิทธิจันทร 084-9549013 
082-0325787 

6. บานดงอีดอย ม. ๔ ต.แพด อ.คําตากลา 
จ.สกลนคร 

20 นางสมจินตนา นามพันเมือง 093-3291378 

7. สํานักงานเกษตรอําเภอสวางแดนดิน  
ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน 

70 นายสมาน กอนศรีษะ 062-2653879 

8. สํานักงานเกษตรอําเภออากาศอํานวย  
ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย 

30 น.ส.สภุาพร  แหวะสอน  095-6648516 

9. ศนูยเรียนรูบานดงสวรรค ต.ไฮหยอง  
อ.พังโคน 

40 น.ส.สภุาพร  แหวะสอน  095-6648516 

10. สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขวาง 
อําเภอเมือง 

100 น.ส.พรฟา พรศริิตระกูล 083-6715807 

11. ศาลาประชาคมบานอุดมวัฒนา ม. 5  
ต.เชียงเสือ อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร 

40 กํานันตําบลเชียงเสือ 082-1218071 

12. ที่ทําการผูใหญบานกุดสะกอย ม.17 
ต.โพธิไพรศาล อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร 

30 ผูใหญบาน 088-5322084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน  240 ตัน จัดสงดงันี้ 
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. บานโสกจาน ม.7  ต.โนนสัง อ.โนนสัง 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายมนูญ  วรรณลี 090-3418798 

2. ศนูยถายทอดเทคโนโลยี บ.หนองภัยศนูย 
ต.หนองภัยศนูย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

40 ผูใหญบานวิรัตน โนนศิลา 060-0718798 

3. บานเพ็กทอง ต.บานโคก อ.สุวรรณคหูา 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายสบาย นําธรรมา 095-1692293 

4. บานหนองดวง ม.3 ต.อุทัยสวรรค  
อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภ ู

40 นางจวน  โพธิ์ดา 092-5733659 

5. บานหนองหัวชาง ม.6 ต.วังปลาปอม 
อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภ ู

40 นายถวิล มะโฮงชัย 087-2166182 

6. บานชมพูทอง ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวลําภู 

40 นายวันชนะชัย  สุวรรณบล 085-9254135 

 
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  จํานวน  240 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที่ พื้นที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบรูณ 
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 

150 นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม 
น.ส.ปยวรรณ เขิมขันธ 

092-5600929 
081-9668365 

2. บานหวยคอม หมู ๒ ต.เซกา อ.เซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

60 นายบุญลม  ภูธร 081-0564446 

3. บานสรางคํา หมู ๓ ต.วังชุมภู อ.พรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 

30 นายณัชพล ผาคํา 098-1795519 
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