










 

( ส ำเนำ ) 

ประกำศกรมพัฒนำที่ดนิ โดย ส ำนักงำนพัฒนำที่ดนิเขต ๗  
เร่ือง ประกวดรำคำซือ้ปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) จ ำนวน ๒,๐๒๕ ตัน พร้อมขนส่ง  

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
                 กรมพฒันาท่ีดนิ โดย ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต ๗ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ปนู 
เพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) จ านวน ๒,๐๒๕ ตนั พร้อมขนสง่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๔๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านส่ีแสน 
ส่ีหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี ้ 
 

  
 ซือ้ปนูเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) 
จ านวน ๒,๐๒๕ ตนั พร้อมขนสง่ 
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) 

จ านวน ๒,๐๒๕   ตนั 

 

 
                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาท่ีดนิ โดย 
ส านกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑.ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร
จา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผา่น
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายงั กรมพฒันาท่ีดนิ โดย ส านกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ ผา่นทางอีเมล์ r07_2@ldd.go.th หรือชอ่งทางตามท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด ภายในวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 



-๓- 
 
 โดยกรมพฒันาท่ีดนิ โดย ส านกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗จะชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
http://r07.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

  

  

  

  

  

  
 

ประศาสน์ สทุธารักษ์  

(นายประศาสน์ สทุธารักษ์) 

ผู้อ านวยการส านกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ 

ปฏิบตัริาชการแทนอธิบดีกรมพฒันาท่ีดนิ 

  
 

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และ
เอกสารสว่นท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ี ซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

 

ส าเนาถกูต้อง 
 

  
ศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ 

 
(นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ) 

 
 นกัวิชาการเกษตร 

 
 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 โดย นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ นกัวิชาการเกษตร 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี E๓/๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 



( ส ำเนำ ) 

เอกสำรประกวดรำคำซือ้ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่  E๓/๒๕๖๒  

กำรซือ้ซือ้ปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) จ ำนวน ๒,๐๒๕ ตัน พร้อมขนส่ง  
ตำมประกำศ กรมพัฒนำที่ดนิ โดย ส ำนักงำนพัฒนำที่ดนิเขต ๗  

ลงวันท่ี  ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  
 
                  กรมพฒันาท่ีดิน โดย ส านกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า "จงัหวดั" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี ้ 

  
 ซือ้ปนูเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) 
จ านวน ๒,๐๒๕ ตนั พร้อมขนสง่ 
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ ) 

จ านวน ๒,๐๒๕   ตนั 

 

 
พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งาน
ได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั  
                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
                          ๑.๗     สถานท่ีสง่ปนูน่าน 
                          ๑.๘     สถานท่ีสง่ปนูแพร่ 
 

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%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- 
 

                          ๑.๙     สถานท่ีสง่ปนูพะเยา 
                          ๑.๑๐     สถานท่ีสง่ปนูเชียงราย 
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบั
หนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น
ผู้ทิง้งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้
ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติ
บคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้
จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
จงัหวดั ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้น
แตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                          ๒.๑๐    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดง
บญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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                          ๒.๑๓    ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชี
ธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๓.    หลักฐำนกำรย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ให้ย่ืนส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 

                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้าย
ใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและ
ตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษี
อากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ สถานี
พฒันาท่ีดนิน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย (ตามเอกสารแนบท้ายเพิ่มเตมิ)  
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจาก
วนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย หรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก จงัหวดั ให้สง่มอบพสัด ุ
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                          ๔.๔     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
ของ ปนูเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนี ้จงัหวดัจะยดึไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดท่ีุเสนอ จ านวน ๒ กิโลกรัม โดยลง
ลายมือผู้ ย่ืนข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารท่ีจดัสง่
หรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ในวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ 
ส านกังานพฒันาท่ีดนิเขต ๗ นา่น เลขท่ี ๙๕ หมู ่๑๑ ต าบลดูใ่ต้ อ าเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น 
                ทัง้นี ้จงัหวดัจะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตวัอยา่งดงักลา่ว ตวัอยา่งท่ี
เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว จงัหวดัจะคืนให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอา 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลง
ย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เกณฑ์ 

                          เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้ว
จงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ จงัหวดั ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
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                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และ
จงัหวดั จะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่จงัหวดั จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอรายนัน้มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ
พิจารณาของ จงัหวดั 

                          ๔.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในกำรพจิำรณำ 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้จงัหวดั
จะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จงัหวดั จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการ
ย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่
ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะขายไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีจงัหวดัก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไมมี่ผลท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ 
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                          ๕.๔     จงัหวดัสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจงัหวดั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจงัหวดัมีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริง
ดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๕.๖     จงัหวดัทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ จงัหวดัเป็นเดด็ขาด ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้จงัหวดั จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่่าจะเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือก
หรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนั
เป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจงัหวดั จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากจงัหวดั  
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                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญาจงัหวดัอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ี
ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อ
วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     กำรท ำสัญญำซือ้ขำย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้จงัหวดัจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญา
ตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ หรือจงัหวดัเห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบัจงัหวดั
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของ
ราคาคา่สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จงัหวดัยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่
อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 

                          (๓)     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดท่ีุซือ้ซึ่งจงัหวดั ได้รับมอบไว้แล้ว 
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                 ๗.    ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงนิ 

                          จงัหวดั จะจา่ยคา่สิ่งของซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสญัญาซือ้ขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และจงัหวดั ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อย
แล้ว 

                 ๘.    อัตรำค่ำปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือ
ข้อตกลงซือ้ขายเป็นหนงัสือ ให้คดิในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ่งของท่ียงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั 

                 ๙.    กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้
ขายท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า   ๖ เดือน    นบัถดัจากวนัท่ี จงัหวดั ได้รับมอบสิ่งของ โดย
ต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ตอ่เม่ือจงัหวดัได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุาก
เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นัน้  
                          ๑๐.๒   เม่ือจงัหวดัได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจาก
ตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรม
เจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้
บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 



-๑๐- 
 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่จงัหวดัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็น
หนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   จงัหวดัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญา
หรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดั
หรือแย้งกนั ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของจงัหวดั ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ 
และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๐.๖   จงัหวดัอาจประกาศยกเลิกการจดัซือ้ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากจงัหวดัไมไ่ด้  
                                   (๑)    จงัหวดัไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัซือ้หรือท่ีได้รับจดัสรรแตไ่ม่
เพียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้หรือท่ีได้รับการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่ง
เป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการ
ทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จงัหวดั หรือ
กระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึง่ออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 



-๑๑- 
 
 
                 ๑๒.    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

                             จงัหวดั สามารถน าผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับ
การคดัเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ 

                             ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการย่ืน
ข้อเสนอหรือท าสญัญากบัจงัหวดั ไว้ชัว่คราว 

 
 
 

กรมพฒันาท่ีดนิ โดย ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต ๗  
 ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 

 



ลําดับที่ พื้นที่สงมอบปูน ปริมาณ(ตัน) ผูประสานงาน เจาหนาที่ผูประสานงาน

1  บ.สันธาตุ ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย 20 นายอุดร  ฉิมสุข นายนิยม  สุรักษ

081-3664351 080-0316290

2 บ.สันยาว ม.3 ต.หวยไคร อ.แมสาย  จ.เชียงราย 20 นายเสารคํา  ใจปญญา นายนิยม  สุรักษ

095-1341323 080-0316290

3 บ.ปางปูเลย ม5 ต.ปาซาง อ.แมจัน  จ.เชียงราย 15 นายธงชัย  หมั่นไร นายนิยม  สุรักษ

081-2690963 080-0316290

4 113 ม.9 ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 10 นายถาวร  ปมปา นายดําริ ชาวพะเยาว

082-7663831 085-1623654

5 32 ม.5 ต.จันจวา อ.แมจัน จ.เชียงราย 10 นายอารี  แกวรากมุข นายดําริ ชาวพะเยาว

085-7062699 085-1623654

6 68 ม.8 ต.แมไร อ.แมจัน จ.เชียงราย 10 นายประเสริฐ  อุประ นายดําริ ชาวพะเยาว

089-4305428 085-1623654

7 ศูนย ศพก.ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 15 นายธนานุวัฒน จันฟอง นายดําริ ชาวพะเยาว

081-0314076 085-1623654

8 399 ม.5 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 10 นายวิทูรย จินดา นายดําริ ชาวพะเยาว

087-5442459 085-1623654

9 เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ 15 นายรุงไชย  วงคชัย นายจํานงค  อิ่นแกว

086-1830820 093-1361192

10 เทศบาลตําบลหวยซอ อ.เชียงของ 10 นายนินทร  เตชะนันท นายจํานงค  อิ่นแกว

089-9537482 093-1361192

11 เทศบาลตําบลครึ่ง อ.เชียงของ 10 นายพิชา  แสงใจ นายจํานงค  อิ่นแกว

081-0235339 093-1361192

12 ศูนย ศพก. ตําบลสถาน อ.เชียงของ 1 นายประสงค  วงคงาม นายจํานงค  อิ่นแกว

085-0375136 093-1361192

สถานที่สงมอบปูนโดโลไมท   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ปงบประมาณ 2562 เปาหมาย 500 ตัน



ลําดับที่ พื้นที่สงมอบปูน ปริมาณ(ตัน) ผูประสานงาน เจาหนาที่ผูประสานงาน

สถานที่สงมอบปูนโดโลไมท   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ปงบประมาณ 2562 เปาหมาย 500 ตัน

13 ต.เวียง อ.เชียงของ 5 นายบุญรัตน  แสงเพชร นายจํานงค  อิ่นแกว

082-3707501 093-1361192

14 หมอดินตําบลปอ อ.เวียงแกน 5 นายวิ  แสงงาม นายจํานงค  อิ่นแกว

061-3327301 093-1361192

15 ศูนย ศพก. ต.มวงยาย อ.เวียงแกน 5 นายสมศักดิ์  บุญยวง นายจํานงค  อิ่นแกว

087-1849796 093-1361192

16 29 ม.2 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย 5 นายสมเด็จ นายจํานงค  อิ่นแกว

088-4055798 093-1361192

17 ม.2 ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็งราย 5 นายสุข  แกวดี นายจํานงค  อิ่นแกว

089-8544949 093-1361192

18 104 ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 4 นางขนิษฐา มะโนสมบัติ นายจํานงค  อิ่นแกว

084-4821995 093-1361192

19 ที่วาการอําเภอดอยหลวง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 15 นายชุมพล  นัยติ๊บ น.ส.สุภาพร  ปาแกว

080-1359053 086-6246735

20 ที่วาการอําเภอเวียงเชียงรุง ต.ทุงกอ  อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 15 นายชุมพล  นัยติ๊บ น.ส.สุภาพร  ปาแกว

080-1359053 086-6246735

21 ที่วาการอําเภอเวียงชัย ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 20 นายชุมพล  นัยติ๊บ น.ส.สุภาพร  ปาแกว

080-1359053 086-6246735

22 บานเลขที่ 44 ม.23 ต.งิ้ว อ.เทิง  จ.เชียงราย 30 นายออด  แสงแกว นายธวัชชัย  นอยหมอ

093-3188456 086-6148500

23 บานเลขที่ 164 ม.12 ต.แมลอย อ.เทิง  จ.เชียงราย 14 นายทัศน ปญญาหลา นายธวัชชัย  นอยหมอ

084-8047005 086-6148500

24 บานเลขที่ 166 ม.12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 12 นายศรีวงค  ยมทุงกอง นายธวัชชัย  นอยหมอ

087-0566374 086-6148500



ลําดับที่ พื้นที่สงมอบปูน ปริมาณ(ตัน) ผูประสานงาน เจาหนาที่ผูประสานงาน

สถานที่สงมอบปูนโดโลไมท   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ปงบประมาณ 2562 เปาหมาย 500 ตัน

25 59 ม.5 บ.หวยโปง ต.ตา อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย 15 นายพร  ทาเนตร นายธวัชชัย  นอยหมอ

089-9981354 086-6148500

26 111 หมู 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 35 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย น.ส.บุษบา อนุจรพันธ

053-776577 089-1251061

27 ต.โรงชาง อ.ปาแดด 35 นายบุญเลื่อน ชัยเลิศ นายปรียวัชย สุฉายา

084-3671731 089-5612097

28 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 20 นายวีนัส ใหมวงค นายปรียวัชย สุฉายา

098-7695657 089-5612097

29 ต.หัวงม อ.พาน จ.เชียงราย 20 นายสนั่น  สีเขียว นายปรียวัชย สุฉายา

098-2746051 089-5612097

30  ต.บัวสลี อ.แมลาว จ.เชียงราย 30 นายเสถียร  สลีสองสม นายปรียวัชย สุฉายา

084-4852456 089-5612097

31 อาคารเอนกประสงค ม.2 บานในเวียง ต.เวียง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 35 นายประเสริฐ  เทพวัน นางปวีณา  เกษทัน

089-4474204 089-8519688

32 อาคารเอนกประสงค ม.7 บานทุงฟาผา ต.แมพริก อ.แมสรวย จ.เชียงราย 24 นายจําป  ธรรมโน นางปวีณา  เกษทัน

086-1854290 089-8519688

33 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จ.เชียงราย 5 นายถนอม  พิษนอก นายถนอม พิษนอก

086-8150043 086-8150043

500

หมายเหตุ           1. กอนสงปูนโดโลไมทใหแจงลวงหนากอน  1  สัปดาห โดยติดตอกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามเบอรโทรศัพทที่ใหไว

          2. ใหผูที่มาสงปูนโดโลไมทเตรียมคนงานขนปูนมาดวย  ถามีเหตุขัดของประการใด  โปรดโทรแจงเจาหนาที่ลวงหนากอน  

          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมทในแตละจุดใหครบทีเดียวตามจํานวนที่แจงไว

          4. กรุณาเตรียมบิลสงของตามเปาหมายแตละแหงที่แจงไวใหครบถวนและนํามาทุกครั้งที่มีการสงมอบ

          5. กรุณาสงปูนในวันเวลาราชการ 

รวมทั้งสิ้น



จํานวน 
(ตัน)

1 ร้องกวาง บ้านวังปึ้ง ม.4 ต.ไผ่โทน 50 นายศิวรุต หล้าคํามี 081-928-1148
นางสมบูรณ์ ไตรโพธา 082-392-4678

2 วังชิ้น บ้านเด่น ม.2 ต.แม่เกิ๋ง 25 น.ส.สุดารัตน์ สุรินทร์ 064-791-6553
นายบุญเติง สมปุก 087-176-8683

3 วังชิ้น ศาลาบ้านนาพูนพัฒนา ม.10 ต.นาพูน 25 น.ส.สุดารัตน์ สุรินทร์ 064-791-6553
นายวิเชยีร สํานัก 097-210-1073

4 ลอง บ้านแม่หลู้ ม.11 ต.บ้านปิน 30 น.ส.สุดารัตน์ สุรินทร์ 064-791-6553
นายเทียรชัย เป็นต้น 089-266-5833

5 ลอง บ้านหัวทุ่ง ม.8 ต.หัวทุ่ง 45 น.ส.สุดารัตน์ สุรินทร์ 064-791-6553
นายอุดม มั่งมี 084-372-1693

6 เมือง ลานตากข้าว ม.11 ต.แม่คํามี 20 น.ส.วิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ 081-796-3816
นายดม อุดดี 084-739-6245

7 เมือง โรงเรียนบ้านปง ม.12 ต.ห้วยม้า 25 น.ส.วิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ 081-796-3816
นายมิ่ง วิยะ 086-187-3417

8 เมือง ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา 30 น.ส.วิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ 081-796-3816
นายสมบัติ อินตุ้ย 086-911-5947

9 หนองม่วงไข่ โรงเรียนบ้านแม่คํามีรัตนปัญญา ม.3 ต.แม่คํามี 30 นายรณรงค์ สิทธิกอง 081-602-1268
นายเฉลิม กวาวสิบสาม 086-187-9545

10 หนองม่วงไข่ โรงเรียนบ้านวังหลวง ม.1 ต.วังหลวง 20 นายรณรงค์ สิทธิกอง 081-602-1268
นายผวน จิตประสาน 098-784-5512

11 สอง บ้าน นายสมพล พุ่มพวง ม.12 บ้านวังฟ่อน ต.หัวเมือง 50 นายวิชิต ปันวงค์ 098-824-4989
นายสิทธิชัย เครือออน 088-226-1645

12 สูงเม่น อบต.ร่องกาศ 25 นายฉัตรเพชร อูปเสาร์ 083-3252149
นายวิสุทธิ์ ฉลอม 081-746-8407

13 สูงเม่น บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.สบสาย 25 นายฉัตรเพชร อูปเสาร์ 083-3252149
นายจิตพันธ์ แสงทอง 081-998-7857

14 เด่นชัย ศาลาประจําหมู่บ้าน ม.7 ต.ปงป่าหวาย 50 นายฉัตรเพชร อูปเสาร์ 083-3252149
นายประจวบ ม่วงคุ 083-136-0532

450

สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ปีงบประมาณ 2562  เป้าหมาย 450 ตัน

โทรศัพท์

รวม

ที่ อําเภอ สถานที่จัดส่ง เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงาน



จํานวน 
(ตัน)

1 สอง บ้านนาตอง ม.10 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง 25 นายวิชิต ปันวงค์ 098-8244989
รวม 25

หมายเหตุ           1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน  1  สัปดาห์ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
          2. ให้ผู้ที่มาส่งปูนโดโลไมท์เตรียมคนงานขนปูนมาด้วย  ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใด  โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อน  
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท์ในแต่ละจุดให้ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ้งไว้
          4. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส่งมอบ
          5. กรุณาส่งปูนในวนัเวลาราชการ 

โทรศัพท์ที่ อําเภอ สถานที่จัดส่ง เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงาน

สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ปีงบประมาณ 2562 (นิคมการเกษตรข้าว ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่)
เป้าหมาย 25 ตัน



ที่ อําเภอ สถานที่ส่ง จํานวน 
(ตัน) ผู้ประสานงาน

1 ท่าวังผา บ้านนาหนุน 1 ม.1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (บ้านหมอดินศักดิ์  ลําคํา) 40 มัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์089-0185434  ศักดิ์ ลําคํา/084-7415909
2 สันติสุข บ้านดอนอภัย ม.3 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 10 นาราลักษมณ์ ทานะ/085-4422962  นายยศ  ปั้นละ/084-3648427
3 แม่จริม ลานขายผลิตกาแฟ บ้านห้วยซ้อ ม.1 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 10 นาราลักษมณ์ ทานะ/085-4422962  ผญ.สุพนธ์/090-4647529
4 นาน้อย หอประชุมบ้านหนองห้า บ. หนองห้า ม.8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 33 ประทีป กุลณาวงค์/089-5553098 
5 นาน้อย สํานักงานเกษตร อําเภอนาน้อย  ต.นาน้อย  อ.นาน้อย  จ.น่าน 37 ประทีป กุลณาวงค์/089-5553098 
6 นาหมื่น หอประชุม บ.ไก่เถื่อน ม. 2 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 15 ประทีป กุลณาวงค์/089-5553098 
7 นาหมื่น ที่พักสายตรวจ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 10 ประทีป กุลณาวงค์/089-5553098 
8 ภูเพียง โรงปุ๋ยอินทร์บ้านทุ่งน้อย ม.4 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 40 ทัศพร เขื่อนเพชร/095-4522916  สิน พรมพิชัย/093-1438431
9 ปัว เทศบาลตําบลปัว ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 40 ธัญพิสิษฐ์ คําปา/087-1722961 ปาน สุวงกฏ/062-2548175
10 เชียงกลาง บ้านวังทอง ม. 3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 30 มนต์ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 สายัณย์  เทพสุคนธ์/081-0209033
11 เชียงกลาง บ้านดอนแก้ว ม.4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 45 มนต์ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 คะนอง  ฤทัยรัตน์/089-5671864
12 สองแคว บ้านหางทุ่ง ม. 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 20 มนต์ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 ภิรมย์ ทองสุข/084-7391474
13 เมือง บ้านก๊อด ม.4 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน (บ้านหมอดิน หวัน ซาวจําปา) 40 ประภัสสร เจริญไทย/081-7837056 สมพงษ์ ณ ลําปาง/081-9604305 หวัน ซาวจําปา/084-9485390
14 บ้านหลวง บ้านพี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน (กํานันสมชาย สิทธิยศ) 20 ทัศพร เขื่อนเพชร/095-4522916  สมชาย/086-1301268
15 ทุ่งช้าง บ้านทุ่งสุน ม.4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 25 ปริญญานนท์ ทองคํา/089-8593575 ทอน เทพจันตา/086-1182946
16 เฉลิมพระเกียรติ บ้านเปียงก่อ ม.2 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (โครงการปิดทองหลังพระ) 10 ปริญญานนท์ ทองคํา/089-8593575
17 บ่อเกลือ โรงปุ๋ยภูฟ้า บ้านผาสุก ม.3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 5 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
18 บ่อเกลือ บ.ยอดดอยพัฒนา ม.10  ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 3 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
19 บ่อเกลือ โครงการพระราชดําริรักษ์น้ํา บ้านสะไล ม.2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 2 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
20 เวียงสา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 50 ฉัตรนภา พรมลอองวัน/089-7007996 วิเชียร อาริยะ/062-2480562
21 สพด. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 15 ฉัตรนภา พรมลอองวัน/089-7007996 วิเชียร อาริยะ/062-2480562

รวม 500

หมายเหตุ           1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน  1  สัปดาห์ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
          2. ให้ผู้ที่มาส่งปูนโดโลไมท์เตรียมคนงานขนปูนมาด้วย  ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใด  โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อน  
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท์ในแต่ละจุดให้ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ้งไว้
          4. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส่งมอบ
          5. กรุณาส่งปูนในวันเวลาราชการ 

สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ปีงบประมาณ 2562 เป้าหมาย 500 ตัน



1 ศูนยบรรเทาสาธารณภัย ต.บานตุน 80 48/1 ตุนกลาง 3 บานตุน เมืองพะเยา พะเยา นายจํานงค  นาคประดับ 083-2011073

2 ศาลาประชาคมหมูบาน ม.5 15 145 ทามาน 5 เชียงมวน เชียงมวน พะเยา นายไมตรี  ชาวแพร 061-3026972

3 บานหมอดินอําเภอ 5 146 บานทาฟาใต 2 สระ เชียงมวน พะเยา นายธนัช  มังคราช 085-6238219

นายวิชาญ  ดูคํา 081-1118023

4 ศาลาเอนกประสงค ม.4 5 - ปาแฝกดอย 4 ปาแฝก แมใจ พะเยา นายเสถียร    ธรรมยืน 081-3866946
5 สหกรณการเกษตรแมใจ 15 - ศรีดอนแกว 5 แมใจ แมใจ พะเยา นายสวิง 086-1937805
6 ศาลาเอนกประสงค ม.6 5 - สันสลี 6 เจริญราษฎร แมใจ พะเยา อาจารยพัชรินทร ตัณมาศ 081-2883203
7 ตําบลศรีถอย 15 - ขัวตาด, ทาตนหาด 7,8 ศรีถอย แมใจ พะเยา นายเสถียร    ธรรมยืน 081-3866946
8 บานหมอดิน ตําบลแมสุก 20 - - - แมใจ แมใจ พะเยา นายกวน  คําปน 089-8534186

นายเสถียร    ธรรมยืน 081-3866946
9 หมูที่ 5 ต.ลอ 7 - บานน้ําจุน 5 ลอ จุน พะเยา นายเสถียร    ธรรมยืน 081-3866946
10 อาคารเอนกประสงค ม.4 5 - ธาตุขิงแกงลาง 4 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา นายอิทธิพงษ  ศรีธนะ 082-1952280
11 สหกรณศุภนิมิตจุน 7 - ปงสนุกใหม 10 หวยยางขาม จุน พะเยา นายบุญธรรม  ตอมคํา 091-6288273
12 ตลาดกลางเกษตรกร ม.1 12 - หวยยางขามใหม 1 หวยยางขาม จุน พะเยา นายบุญสืบ  บัวหลวง 081-0265943
13 ม.8 ต.ทุงรวงทอง 5 - บานหวยไครใหม 8 ทุงรวงทอง จุน พะเยา นายจันทรสุข  จันทิมา 084-5577868
14 บานหมอดินตําบลหวยขาวก่ํา 19 - ไชยสถาน 7 หวยขาวก่ํา จุน พะเยา นายมนูญ  การเวก
15 หมูที่ 8 ต.หงษหิน 5 - สักลอใหม 8 หงษหิน จุน พะเยา นายปนแกว  บัวหลวง 087-1935741

นายเสถียร    ธรรมยืน 081-3866946

16 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีตําบลสันโคง 50 176 สันโคง 1 สันโคง ดอกคําใต พะเยา นายเปลี่ยน  สีเสียดคา 086-1908654

น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร 093-2972032

17 หมูที่ 12 ต.ฝายกวาง 10 190 บัวนาคพัฒนา 12 ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา นายแสวง  แสงยวง 086-1913609

18 ที่ทําการวิสาหกิจชุมชนผูผลิตลําไยฯ 10 190 ทุงมอก 2 เชียงบาน เชียงคํา พะเยา นายประสงค  กองมะลิ 095-6742869

19 ศาลาเอนกประสงค หมู 10 10 106 ปางมดแดง 10 อางทอง เชียงคํา พะเยา นายวิทยา อุดมรักษ 089-5185049

20 ศาลาเอนกประสงค หมู 10 10 127 บางคอม 10 เจยดีคํา เชียงคํา พะเยา นายอุดม ใจหมั้น 085-2351031

21 ศาลาเอนกประสงค หมู 6 10 - ไชยชมพู 6 น้ําแวน เชียงคํา พะเยา นายอุดมศักดิ์ คํามูล 091-8569869

22 หมูที่ 5 ต.เวียง 30 6 ไชยพรม 5 เวียง เชียงคํา พะเยา น.ส.ออนแกว  เมืองมูล 093-1340965

น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร 093-2972032

เบอรโทร

สถานที่สงมอบปูนโดโลไมท สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ปงบประมาณ 2562 เปาหมาย  550 ตัน 

ที่ สถานที่สงมอบ ตัน เลขที่ บาน หมู จังหวัดตําบล อําเภอ ผูรับผิดชอบ



เบอรโทร

สถานที่สงมอบปูนโดโลไมท สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ปงบประมาณ 2562 เปาหมาย  550 ตัน 

ที่ สถานที่สงมอบ ตัน เลขที่ บาน หมู จังหวัดตําบล อําเภอ ผูรับผิดชอบ

23 บานหมอดินตําบลนาปรัง 60 108 บอคาง 5 นาปรัง ปง พะเยา นายเล็ก  อุปมา 084-8117465

นางอลินี    รัตนประทีป 098-0050794

24 โรงปุยอําเภอภูซาง 55 - ตนผึ้ง 3 ปาสัก ภูซาง พะเยา นายโสพล  สักแกแกว 080-6710500

25 วัดสันตนผึ้ง 20 - สันตนผึ้ง 6 แมอิง ภูกามยาว พะเยา นายพิทักษ  สุขแกว 083-4772580

26 บานหมอดินตําบลดงเจน 15 245 รองปอ 14 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา นายเปลี่ยน  ไชยกุล 089-2626686

นายสมคิด   ศรีวิชัย 089-5549332

27 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 30 286 ทาจําบอน 12 ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร 093-2972032

28 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 20 286 ทาจําบอน 12 ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา นายสิรภพ  บุญสารวัง 093-1936800

รวมทั้งสิ้น 550        

หมายเหตุ           1. กอนสงปูนโดโลไมทใหแจงลวงหนากอน  1  สัปดาห โดยติดตอกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามเบอรโทรศัพทที่ใหไว

          2. ใหผูที่มาสงปูนโดโลไมทเตรียมคนงานขนปูนมาดวย  ถามีเหตุขัดของประการใด  โปรดโทรแจงเจาหนาที่ลวงหนากอน  

          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมทในแตละจุดใหครบทีเดียวตามจํานวนที่แจงไว

          4. กรุณาเตรียมบิลสงของตามเปาหมายแตละแหงที่แจงไวใหครบถวนและนํามาทุกครั้งที่มีการสงมอบ

          5. กรุณาสงปูนในวันเวลาราชการ 
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