
( สาํเนา )
ประกาศกรมพฒันาที�ดนิ โดยสาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑

เรื�อง ประกวดราคาซื "อปูนเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) จาํนวน ๒,๒๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพฒันาที�ดนิ โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื  อปนูเพื�อการ
เกษตร (โดโลไมท์) จํานวน ๒,๒๐๐ ตนั ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื  อใน
การประกวดราคาครั  งนี   เป็นเงินทั  งสิ  น ๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี�หมื�นบาทถ้วน) ตามรายการ ดงั
นี   

จดัหาปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมต์)
(๑๑.๑๐.๑๕.๐๘ )

จํานวน ๒,๒๐๐ ตนั

ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว 

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ  งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ  งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ทิ  งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั  นด้วย

๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื  อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๗. เป็นนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพให้ขายพสัดทุี�ประกวดราคาซื  อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ โดย

สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดั
ขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั  งนี  

๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิOหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ  นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ
เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิOความคุ้มกนัเช่นวา่นั  น

๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๑๑. ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นเอกสาร ที�เกี�ยวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดงันี  
๑๑.๑ กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์

                                 - ต้องมีประทานบตัรของตนเองเท่านั  น และประทานบตัรยงัไมห่มดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุ
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ถงึวนัส่งมอบงาน
                                 - ต้องมีใบอนญุาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ของตน
เองที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน

๑๑.๒ กรณีเป็นเจ้าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโลไมท์
                                 - ต้องมีใบอนญุาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท์ ของตน
เองที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน
                                 - ต้องมีหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของโดโลไมท์ที�ได้รับประทานบตัร ได้แก่ สําเนาสญัญาซื  อ
ขาย หรือสําเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมสําเนาประทานบตัรโดโลไมท์ที�ยงัไม่หมดอาย ุซึ�งมีอายุ
ครอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ พร้อมผู้ มี
อํานาจรับรอง

๑๑.๓ กรณีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดโลไมท์
                                   - ต้องแนบหนงัสือแตง่ตั  งเป็นตวัแทนจําหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบบัจริงพร้อมสําเนา) และต้อง
แนบหลกัฐานต้นฉบบัให้ตรวจสอบ และหนงัสือรับรองแหลง่ที�มาของแร่ซึ�งต้องไมซํ่  าซ้อนกบัผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื�นทั  ง ๒ กรณี พร้อมเอกสารข้อ ๑๑.๑ หรือ ข้อ ๑๑.๒
กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ ให้ดาํเนินการขออนุญาต
ต่ออายุ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรมาด้วย 
และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง

๑๒.  ผู้ เสนอราคาต้องมี คลงัเก็บปนูเพื�อการเกษตร และต้องตั  งอยู่บริเวณพื  นที�เดียวกนักบัใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตแตง่แร่ และต้องมีปนูเพื�อการเกษตร(โดโลไมท์) อยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนที�จดัซื  อในครั  งนี  

๑๓.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบหลกัฐานแผนที�ตั  งคลงัเก็บปนูพร้อมรูปถ่ายคลงัเก็บปนูและต้องยินยอม
และอํานวยความสะดวก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯ เข้าตรวจสอบปริมาณปนูเพื�อการ
เกษตร พร้อมบนัทกึภาพ หากผู้ เสนอราคาไม่สามารถนําตรวจปริมาณปนูได้ ให้ทําหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ รับ
มอบอํานาจนําตรวจแทน พร้อมมอบหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาฯ ที�ตรวจสอบปริมาณในวนัที�ทําการตรวจหากไม่สามารถดําเนินการตรวจปริมาณปนูได้
ให้ถือวา่ผู้ เสนอราคารายนั  นไมผ่า่นการพิจารณาในการซื  อครั  งนี  

๑๔.  ผู้ เสนอราคา ต้องนําตวัอย่างปนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) ที�เสนอขาย จํานวน ๒ กิโลกรัม
พร้อมทั  งผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, MgO, CaO, ความชื  นและขนาดความละเอียด โดยสถาบนัที�เป็นที�ยอมรับ 
(ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนการยื�นเสนอเอกสาร) มายื�นพร้อมเอกสารประกวดราคาในวนั
และเวลาที�กําหนด

๑๕.  ผู้ เสนอราคาจะต้องนําตวัอยา่งกระสอบสําหรับบรรจปุนูเพื�อการเกษตร (โดโลไมท์) มายื�นพร้อม
เอกสารประกวดราคาในวนัยื�นซอง จํานวน ๑ ชดุ

๑๖.  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างและ
หนงัสือรับรองผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนั ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และ
เป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้อง
ถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ
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สําเนาถกูต้อง

เจตณี บวัเผียน
(นางเจตณี บวัเผียน)

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ

ประกาศขึ  นเวบ็วนัที� ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดย นางเจตณี บวัเผียน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� E ๓/๒๕๖๔

ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื  อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั  งแต่วนัที� ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ถงึวนั
ที� ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื  อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงั
จากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข 
๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในวนัและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 
กรมพฒันาที�ดิน โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ผ่านทางอีเมล์ r11_1@ldd.go.th หรือช่องทางตามที�กรมบญัชี
กลางกําหนด ภายในวนัที� ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกรมพฒันาที�ดิน โดยสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑จะชี  แจง
รายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r11.ldd.go.th; 
https://process3.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วนัที� ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓

ภิญโญ สวุรรณชนะ

(นายภิญโญ สวุรรณชนะ)

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

ปฎิบตัิราชการแทน อธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั  งแต่วนัที� ซื  อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 
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