
( สำเนา )
ประกาศกรมพ�ฒนาท��ด�น โดย สำน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

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

อ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย สำน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ม�ความประสงค�จะประกวดราคาซ��อว�สด�ป�นเพ��อการ

เกษตร (โดโลไมท�) พร�อมขนส�ง จำนวน ๒,๒๐๐ ต�น ด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ราคากลางของ

งานซ��อในการประกวดราคาคร��งน�� เป�นเง�นท��งส��น ๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล�านเจ�ดแสนส��หม��นบาทถ�วน) ตาม

รายการ ด�งน�� 

 ว�สด�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) 

พร�อมขนส�ง (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จำนวน ๒,๒๐๐  ต�น

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

                 ๑. ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

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

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

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

การคล�งกำหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

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

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

จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อำนาจในการดำเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

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

พ�สด�ภาคร�ฐกำหนดในราชก�จจาน�เบกษา

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

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

สำน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ณ ว�นประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระทำการอ�นเป�นการข�ดขวาง

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

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

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

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

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

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

                          11.1 กรณ�เป�นเจ�าของประทานบ�ตรโดโลไมท�

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

คล�มถ�งว�นส�งมอบงาน 

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



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

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

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

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

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

ซ��อขาย หร�อสำเนาข�อตกลง ก�บเจ�าของประทานบ�ตร พร�อมสำเนาประทานบ�ตรโดโลไมท�ท��ย�งไม�หมดอาย� ซ��งม�อาย�

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

อำนาจร�บรอง

                        11.3 กรณ�เป�นต�วแทนจำหน�ายโดโลไมท�

                                   - ต�องแนบหน�งส�อแต�งต��งเป�นต�วแทนจำหน�ายจากผ��ผล�ต (ฉบ�บจร�งพร�อมสำเนา) และ

ต�องแนบหล�กฐานต�นฉบ�บให�ตรวจสอบ  และหน�งส�อร�บรองแหล�งท��มาของแร�ซ��งต�องไม�ซ�ำซ�อนก�บผ��ประสงค�จะเสนอ

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

 กร��ใบอน�ญาตแต�งแร� และ/หร�อ ประทานบ�ตรใกล�หมดอาย� หร�อหมดอาย� ให�ดำเน�นการขออน�ญาตต�ออาย� 

พร�อมแนบสำเนาหล�กฐานการขอต�ออาย� ใบอน�ญาตแต�งแร�  และ/หร�อ ประทานบ�ตรมาด�วย  และแนบใบอน�ญาต

ม�แร�ไว�ในครอบครอง

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

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

จำนวนท��จ�ดซ��อในคร��งน��

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

อำนวยความสะดวก ให�คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคา ฯ เข�าตรวจสอบปร�มาณป�นเพ��อการเกษตร 

พร�อมบ�นท�กภาพ  หากผ��เสนอราคาไม�สามารถนำตรวจปร�มาณป�นได�  ให�ทำหน�งส�อมอบอำนาจให�ผ��ร�บมอบอำนาจนำ

ตรวจแทน  พร�อมมอบหล�กฐานหน�งส�อมอบอำนาจให� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาฯ  ท��ตรวจสอบ

ปร�มาณในว�นท��ทำการตรวจหากไม�สามารถดำเน�นการตรวจปร�มาณป�นได�

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

                14.  ผ��เสนอราคา ต�องนำต�วอย�างป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) ท��เสนอขาย จำนวน 2  ก�โลกร�ม  พร�อม

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

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

กำหนด

                15. ผ��เสนอราคาจะต�องนำต�วอย�างกระสอบสำหร�บบรรจ�ป�นเพ��อการเกษตร (โดโลไมท�) มาย��นพร�อม

เอกสารประกวดราคาในว�นย��นซอง  จำนวน  1  ช�ด

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

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

เป�นผลงานท��เป�นค��ส�ญญาโดยตรงก�บส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบ�ยบบร�หารราชการส�วนท�องถ��น 

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

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

๑๑ ม�นาคม ๒๕๖๓ ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถ�ง ๑๖.๓๐ น.

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



สำเนาถ�กต�อง

เจตณ� บ�วเผ�ยน

(นางเจตณ� บ�วเผ�ยน)

น�กว�เคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการพ�เศษ

ประกาศข��นเว�บว�นท�� ๓ ม�นาคม ๒๕๖๓

โดย นางเจตณ� บ�วเผ�ยน น�กว�เคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการพ�เศษ

เอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) เลขท�� E ๓/๒๕๖๓

ระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�และชำระเง�นผ�านทางธนาคาร ต��งแต�ว�นท�� ๓ ม�นาคม ๒๕๖๓ ถ�งว�นท�� ๑๐ 

ม�นาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน�โหลดเอกสารผ�านทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ได�ภายหล�งจากชำระเง�น

เป�นท��เร�ยบร�อยแล�วจนถ�งก�อนว�นเสนอราคา

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

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

๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในว�นและเวลาราชการ

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

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

กลางกำหนด ภายในว�นท�� ๕ ม�นาคม ๒๕๖๓ โดยกรมพ�ฒนาท��ด�น โดย สำน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑จะช��แจงราย

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

https://process3.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในว�นท�� ๕ ม�นาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ ว�นท�� ๓ ม�นาคม ๒๕๖๓

ภ�ญโญ ส�วรรณชนะ

(นายภ�ญโญ ส�วรรณชนะ)

ผ��อำนวยการสำน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

ป��บ�ต�ราชการแทน อธ�บด�กรมพ�ฒนาท��ด�น

หมายเหต�  ผ��ประกอบการสามารถจ�ดเตร�ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส�วนท�� ๑ และเอกสารส�วนท�� ๒) 

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


