( สำเนา )
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๓,๐๐๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๓,๐๐๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์
จำนวน
๑
งาน
) จำนวน ๓,๐๐๐ ตัน พร้อมขนส่ง
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน โดย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ........................ ถึงวัน
ที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th;
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภิญโญ สุวรรณชนะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
ปฎิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
เจตณี บัวเผียน
(นางเจตณี บัวเผียน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางเจตณี บัวเผียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

( สำเนา )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๓,๐๐๐ ตัน พร้อมขนส่ง
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๕
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์ )
จำนวน
๑
งาน
จำนวน ๓,๐๐๐ ตัน พร้อมขนส่ง
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้ องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ทิ้

ทิ้

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม
ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังนี้
๒.๑๒.๑ กรณีเป็นเจ้าของประทานบัตรโดโลไมท์
- ต้องมีประทานบัตรของตนเองเท่านั้น และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน
- ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของตนเองที่ยังไม่หมด
อายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน
๒.๑๒.๒ กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโด
โลไมท์
- ต้องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ ของตนเองที่ยังไม่หมด
อายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน
- ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของโดโลไมท์ที่ได้รับประทานบัตร ได้แก่ สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสำเนาข้อ
ตกลง กับเจ้าของประทานบัตร พร้อมสำเนาประทานบัตรโดโลไมท์ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันส่ง
มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ พร้อมผู้มีอำนาจรับรอง
๒.๑๒.๓ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายโดโลไมท์
- ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต และหนังสือรับรองแหล่งที่มาของแร่ (ผู้แต่งตั้งต้อง
ไม่เป็นรายเดียวกัน) พร้อมเอกสารข้อ ๒.๑๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๑๒.๒
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ ให้ดำเนินการขออนุญาต
ต่ออายุ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมาด้วย

และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมี คลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และต้องตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันกับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแต่งแร่ และต้องมีปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ (ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจัดทำรูปภาพ คลังเก็บโดโลไมท์ พร้อมระบุจำนวน วัน เดือน ปี ที่
ถ่ายภาพ พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา(ถ้ามี))
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ที่เสนอขาย จำนวน 2 กิโลกรัม พร้อม
ทั้งผลการวิเคราะห์ค่า CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้นและขนาดความละเอียด โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ (ผล
การวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน 6 เดือน ก่อนการยื่นเสนอเอกสาร) มายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวันและ
เวลาที่กำหนด
๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำตัวอย่างกระสอบสำหรับบรรจุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื่นพร้อม
เอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง จำนวน 1 ชุด
๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
และหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000 บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ นี้

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์ ) จำนวน ๓,๐๐๐ ตัน
พร้อมขนส่ง (๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )
(๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูก
ต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัว
หนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานีพัฒนาที่ดินในเขตรับผิดชอบ ของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ดังนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๕๐ ตัน จังหวัดระนอง จำนวน ๒๗๐ ตัน จังหวัดพังงา
จำนวน ๓๖๐ ตัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕๕๐ ตัน จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๕๐ ตัน จังหวัดกระบี่ จำนวน
๕๕๐ ตัน จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๗๐ ตัน
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ปูนเพื่อ
การเกษตร (โดโลไมท์) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๒ กิโลกรัม พร้อมผล
วิเคราะห์ โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัด
ส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณา ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ซึ่งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
กำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อ
เสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อ
ไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือก
รม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัด
ซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๗. การทำสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ให้แก่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ซึ่งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว โดยส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โด
โลไมท์) จำนวน 3,000 ตัน ตามสถานที่ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 2 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดระนอง
จำนวน 270 ตัน
พื้

งวดที่ 3 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดพังงา
จำนวน 360 ตัน
งวดที่ 4 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 5 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดชุมพร
จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 6 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดกระบี่
จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 7 ส่งมอบ โดโลไมท์ พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
จำนวน 170 ตัน
โดยจะส่งมอบงวดหนึ่งงวดใดก่อนก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร ก่อนส่งมอบของอย่างน้อย 3 วันทำการ
การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์
(๑) การสุ่มตัวอย่างโดโลไมท์ ใน 1 ตัวอย่าง ควรสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระสอบจำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ ของ
จำนวนกระสอบทั้งหมด เพื่อเป็นตัวแทนของโดโลไมท์ที่ต้องส่งวิเคราะห์ตรวจคุณภาพ
ทั้งนี้ให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างมาจำนวน 20 กระสอบ จากจำนวน 2,000 กระสอบ (50 ตัน) กรณีที่มีจำนวน
กระสอบเศษเหลือน้อยกว่า 2,000 กระสอบ (50 ตัน) ให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเพิ่มมาอีก 1 ตัวอย่าง โดยใช้ท่อเป็น
ปากฉลาม แทงข้างถุง ลึกประมาณ 3-5 นิ้ว แล้วเก็บโดโลไมท์ที่อยู่ในท่อ ใส่ในถุงเก็บตัวอย่างประมาณ 2 กิโลกรัม
เขียนรายละเอียด แล้วนำส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
กรมพัฒนาที่ดิน และวิธีการสุ่มให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ดังนี้
(1) พื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวน 11 ตัวอย่าง
(2) พื้นที่ จังหวัดระนอง
จำนวน 6 ตัวอย่าง
(3) พื้นที่ จังหวัดพังงา
จำนวน 8 ตัวอย่าง
(4) พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 11 ตัวอย่าง
(5) พื้นที่ จังหวัดชุมพร
จำนวน 11 ตัวอย่าง
(6) พื้นที่ จังหวัดกระบี่
จำนวน 11 ตัวอย่าง
(7) พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
จำนวน 4 ตัวอย่าง
(๒) อัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) มีค่าใช้จ่ายตัวอย่างละ 1,200 บาท ผู้ขายเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ โดยมีรายการตรวจสอบดังต่อไปนี้
(1) ความเป็นกรดด่าง (pH)
ตัวอย่างละ 100 บาท
(2) ความชื้น (moisture)
ตัวอย่างละ 100 บาท
(3) ค่าการทำให้เป็นกลางของวัสดุปูน (CCE)
ตัวอย่างละ 200 บาท
(4) ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)
ตัวอย่างละ 300 บาท
(5) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
ตัวอย่างละ 300 บาท
(6) ขนาดอนุภาค (particle size)
ตัวอย่างละ 200 บาท
ราคาวิเคราะห์ตัวอย่างปูนทางการเกษตร เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
และอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
(๓) ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปูนทางการเกษตรครบทุกรายการ ตามข้อ (1) – (6)
ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 7-12 วันต่อตัวอย่าง ในกรณีที่ตัวอย่างปูนมีความชื้นสูง อาจต้องใช้ระยะเวลาใน
การเตรียมตัวอย่างก่อนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมากกว่าปกติ แต่ไม่เกิน 15 วัน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผล

ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
มกราคม ๒๕๖๕

ราง ขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุปูนเพือ่ การเกษตร (โดโลไมท) จำนวน 3,000 ตัน

หนา 1/6

รางขอบเขตของงาน
จัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท ) จำนวน 3,000 ตัน พรอมขนสง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎรธานี
.............................
1. ความเปนมา
ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดสรรเงินงบประมาณป 2565 ใหสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ดำเนิ นการจัดหาวัสดุปู นเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอ มขนสง จำนวน 3,000 ตั น กิจกรรมหลัก ที่ 8
ปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรมยอยที่ 8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อนำไปสงเสริมการปรับปรุงดินในพื้นที่ดินกรด
แกเกษตรกร ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืช
เนื่องจากสภาพพื้นที่ ที่ทำการเกษตรมีปญหาเปนดินเปรี้ยวจัด และเปนดินกรด พืชที่ปลูกใน
พื้นที่ดังกลาวไมสามารถเจริญเติบโตได เพราะความรุนแรงของกรดในดิน ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจำเปนตอง
ใช ปู น เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท ) ปรับ ปรุงดิ นก อ น เพื่ อ ลดสภาพความเป น กรดในดิ น ช วยให พื ช ที่ ป ลู ก
เจริญเติบโต สามารถเพิ่มผลผลิตได โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการจัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เพื่อสงมอบให สถานีพัฒนาที่ดินในเขตรับผิดชอบ นำไปสงเสริมให
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง โดยการ
หวานและไถกลบปูนโดโลไมท ดังนั้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จึงไดดำเนินการกำหนดขอบเขตการ
จัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเพื่อใชในการจัดซื้อ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืช พัฒนาและฟนฟู
ทรัพยากรที่ดินในเชิงคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยการสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดิน
2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน
2.3 พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ำ แกปญหาทรัพยากรดิน การปรับปรุงบำรุงดินใหมีความอุดม
สมบูรณ และเหมาะสมกับการใชประโยชน สงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรดินใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
3. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากั บหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม เป น บุ คคลซึ่ง ถู ก ระบุชื่ อไวใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ งงานและได แจ งเวี ยนชื่ อให เป น ผู ทิ้ ง งานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ที่เข าเสนอใหแก กรมพัฒนาที่ดิน โดย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นเอกสาร ที่เกี่ยวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้
3.10.1 กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท
- ตอ งมีป ระทานบัต รของตนเองเทา นั้น และประทานบั ต รยั งไม ห มดอายุ ซึ่ งมี อายุ
ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน
- ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของ
ตนเองที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน
3.10.2 กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท
- ต องมีใบอนุญ าตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท
ของตนเองที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน
- ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดรับประทานบัตร ไดแก สำเนาสัญญา
ซื้อขาย หรือสำเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตร พรอมสำเนาประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมี
อายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร
พรอมผูมีอำนาจรับรอง
3.10.3 กรณีเปนตัวแทนจำหนายโดโลไมท
- ตองแนบหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต และหนังสือรับรองแหลงที่มา
ของแร (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ 3.10.1 หรือ ขอ 3.10.2
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุ หรือหมดอายุ ใหดำเนินการ
ขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสำเนาหลักฐานการขอตออายุ ใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตร
มาดวย และแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง
3.11 ผูยื่ นขอ เสนอตอ งมี คลังเก็บ ปูน เพื่ อการเกษตร และต องตั้ งอยู บ ริเวณพื้ น ที่ เดีย วกั น กั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) อยูไมนอย
กวารอยละ 50 ของจำนวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ (ผูยื่นขอเสนอราคาจัดทำรูปภาพ คลังเก็บโดโลไมท พรอมระบุ
จำนวน วัน เดือน ป ที่ถายภาพ พรอมลงลายมือชื่อและประทับตรา(ถามี))
3.12 ผูยื่นขอเสนอตองนำตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขาย จำนวน 2 กิโลกรัม
พรอมทั้ งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้นและขนาดความละเอี ยด โดยสถาบันที่เปนที่
ยอมรับ (ผลการวิเคราะห รับ รองภายในไมเกิน 6 เดือ น กอนการยื่ นเสนอเอกสาร) มายื่น พรอ มเอกสาร
ประกวดราคาในวันและเวลาที่กำหนด
3.13 ผูยื่นขอเสนอจะตองนำตัวอยางกระสอบสำหรับบรรจุปูน เพื่อการเกษตร (โดโลไมท) มายื่น
พรอมเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง จำนวน 1 ชุด
3.14 ผูยื่น ขอ เสนอต องไมอ ยู ในฐานะเป นผูแ สดงบั ญ ชี รายรับ รายจ าย หรื อแสดงบั ญ ชี ร ายรั บ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
3.15 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจ างภาครัฐ
3.16 ผูยื่นขอเสนอคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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3.17 ผูยื่นขอเสนอตองเปน นิติบุค คลและมีผ ลงานประเภทเดีย วกั น กั บ งานที่ป ระกวดราคาจ าง
และหนังสือรับรองผลงานของผูรับจางตองเปนวงเงินในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 2,500,000 บาท
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
3.18 ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) กับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) หากตองการไดรับสิทธิ
แตมตอใหแนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
หากผู ยื่ น ข อ เสนอซึ่ งเป น ผู ป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสู ง กวา ราคาต่ ำ สุ ด ของผู ยื่ น
ขอ เสนอรายอื่น ที่ ไมเกิ นรอยละ 10 หน ว ยงานฯ จะจัด ซื้อ จัด จางจากผูป ระกอบการ SMEs รายดั งกลา ว
โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยืนขอเสนอ
รายอื่น ไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญ ญาไมเกิน 3 ราย โดยการพิจ ารณาผลตามเงื่อนไขเอกสาร
ประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) เทานั้น หากผูประกอบการ (SMEs) ไมยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผูประกอบการ SMEs รายนั้น
ก็จะไมไดรับ สิทธิการไดแตมตอในการเสนอราคาดังกลาว แตไมถือวาผูยื่นขอเสนอราคารายนั้นเปนผูไมผาน
คุณสมบัติแตอยางใด
3.19 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอราคาซึ่งเป นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนนิ ติบุคคล
ที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทย
4. คุณลักษณะเฉพาะของปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
4.1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
4.1.1 ตองมีสมบัติทางเคมี ดังนี้
- มีคา CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ำกวารอยละ 90
- มีคา MgO (Magnecium Oxide ) ไมต่ำกวารอยละ 15
- มีคา CaO (Calcium Oxide) ไมต่ำกวารอยละ 25
- มีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ไมนอยกวา 8.0
4.1.2 ขนาด มีความละเอียดคละกันสามารถผานตะแกรงขนาด 80 เมซ ไมต่ำกวารอยละ 80
4.1.3 ความชื้นไมเกินรอยละ 5
4.2 ลักษณะการบรรจุ
บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม บรรจุถุง 2 ชั้น
- ชั้นในเปนพลาสติก ปองกันความชื้นได
- ชั้นนอก เปนกระสอบพลาสติกสานแข็งแรง และคงทนตอการขนสง
และมีรายละเอียดบนกระสอบ ดังนี้
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ตัวอยางการพิมพถุง
กรมพัฒนาที่ดิน
โดโลไมท

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE)
ไมตำ่ กวา 90%
บรรจุ 25 กิโลกรัม
ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(หามจำหนาย)
ตัวอักษรสีแดง

5. ระยะเวลาดำเนินการ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วันนับถัดวันลงนามในสัญญา และหากผูรับจางสง
มอบเกินกวาระยะเวลากำหนดในสัญญา จะคิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับ
มอบแตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท
6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
- ตองสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) จำนวน 3,000 ตัน ตามสถานที่ที่สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 11 กำหนดใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ดังนี้
งวดที่ 1 สงมอบ โดโลไมท พื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี
จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 2 สงมอบ โดโลไมท พื้นที่ จังหวัดระนอง
จำนวน 270 ตัน
งวดที่ 3 สงมอบ โดโลไมท พื้นที่ จังหวัดพังงา
จำนวน 360 ตัน
งวดที่ 4 สงมอบ โดโลไมท พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 5 สงมอบ โดโลไมท พื้นที่ จังหวัดชุมพร
จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 6 สงมอบ โดโลไมท พื้นที่ จังหวัดกระบี่
จำนวน 550 ตัน
งวดที่ 7 สงมอบ โดโลไมท พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
จำนวน 170 ตัน
โดยจะสงมอบงวดหนึ่งงวดใดกอนก็ได แตจะตองแจงให สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ทราบเปน
ลายลักษณอักษร กอนสงมอบของอยางนอย 3 วันทำการ
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7. การสุมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห
7.1 การสุมตัวอยางโดโลไมท ใน 1 ตัวอยาง ควรสุมเก็ บตัวอยางจากกระสอบจำนวน 1
เปอรเซ็ น ต ของจำนวนกระสอบทั้ งหมด เพื่ อ เป น ตั ว แทนของโดโลไมท ที่ ต องส ง วิ เคราะห ต รวจคุณ ภาพ
ทั้งนี้ใหดำเนินการสุมตัวอยางมาจำนวน 20 กระสอบ จากจำนวน 2,000 กระสอบ (50 ตัน) กรณีที่มีจำนวน
กระสอบเศษเหลือนอยกวา 2,000 กระสอบ (50 ตัน) ใหดำเนินการสุมตัวอยางเพิ่มมาอีก 1 ตัวอยาง โดยใช
ทอเปนปากฉลาม แทงขางถุง ลึกประมาณ 3-5 นิ้ว แลวเก็บโดโลไมทที่อยูในทอ ใสในถุงเก็บตัวอยางประมาณ
2 กิโลกรัม เขียนรายละเอียด แลวนำสงตัวอยางไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ กลุมวิเคราะหดิน สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน และวิธีการสุมใหเปนไปอยางทั่วถึง ดังนี้
(1) พื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี
จำนวน 11 ตัวอยาง
(2) พื้นที่ จังหวัดระนอง
จำนวน 6 ตัวอยาง
(3) พื้นที่ จังหวัดพังงา
จำนวน 8 ตัวอยาง
(4) พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 11 ตัวอยาง
(5) พื้นที่ จังหวัดชุมพร
จำนวน 11 ตัวอยาง
(6) พื้นที่ จังหวัดกระบี่
จำนวน 11 ตัวอยาง
(7) พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
จำนวน 4 ตัวอยาง
7.2 อัตราคาวิเคราะหตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) มีคาใชจายตัวอยางละ 1,200 บาท
ผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะห โดยมีรายการตรวจสอบดังตอไปนี้
(1) ความเปนกรดดาง (pH)
ตัวอยางละ
100 บาท
(2) ความชื้น (moisture)
ตัวอยางละ
100 บาท
(3) คาการทำใหเปนกลางของวัสดุปูน (CCE)
ตัวอยางละ
200 บาท
(4) ปริมาณแคลเซียมออกไซด (CaO)
ตัวอยางละ
300 บาท
(5) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด (MgO)
ตัวอยางละ
300 บาท
(6) ขนาดอนุภาค (particle size)
ตัวอยางละ
200 บาท
ราคาวิ เคราะห ตั ว อย า งปู น ทางการเกษตร เป น ไปตามกฎกระทรวง เรื่อ ง การกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย
พ.ศ. 2555
7.3 ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพปูน ทางการเกษตรครบทุกรายการ
ตามขอ (1) – (6) ใชระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 7-12 วันตอตัวอยาง ในกรณีที่ตัวอยางปูนมีความชื้นสูง
อาจตองใชระยะเวลาในการเตรียมตัวอยางกอนการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพมากกวาปกติ แตไมเกิน 15 วัน
8. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการเสนอราคา
วงเงินในการจัดซื้อเปนเงินทั้งสิ้น 5,100,000 บาท (หาลานหนึ่งแสนบาทถวน)
9. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมและขอสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
สถานที่ติดตอ ฝายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตำบลทาขาม อำเภอพุนพิน
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี 84130 โทรศั พ ท 0-7731–2257 โทรสาร 0-7731-2732 เว็ บ ไซต
http://r11_1@ldd.go.th
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