
( ส าเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

เร่ือง ประกวดราคาซือ้จัดซือ้วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จ านวน ๒,๙๓๐ ตัน พร้อม
ขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
                 กรมพฒันาที่ดิน โดย ส านกังานพฒันาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้
จดัซือ้วสัดปุนูเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จ านวน ๒,๙๓๐ ตนั พร้อมขนสง่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๔,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล้่านเก้าแสนแปดหมื่นหนึง่พนับาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี ้
                 วสัดปุนูเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จ านวน ๒,๙๓๐ ตนั พร้อมขนสง่  

  

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของ
รัฐไว้ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ย
สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้
งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลที่ผู้ทิง้
งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติ
บคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้มีอาชีพให้ขายพสัดทุี่ประกวดราคาซือ้ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แกก่รม
พฒันาที่ดิน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวาง
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้ 
                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

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

                 ๑๑  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคล และมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคา



จ้าง ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๒,๔๙๐,๕๐๐ บาท (สองล้านสีแ่สนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) หนงัสอื
รับรองผลงานของผู้ รับจ้างต้องเป็นวงเงินในสญัญาเดียวกนัเทา่นัน้ และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 
หนว่ยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

                 ๑๒  ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบั โดโลไมท์ แยกแตล่ะกรณี ดงันี ้
                            ๑๒.๑ กรณีเป็นเจ้าของประทานบตัรโดโลไมท์ 
                                      - ต้องมีประทานบตัรของตนเองเทา่นัน้ และประทานบตัรยงัไมห่มดอาย ุ
                                      - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดโลไมท์ของตนเองที่ยงัไมห่มดอาย ุ
                            ๑๒.๒ กรณีเป็นเจ้าของใบแตง่แร่โดโลไมท์ หรือผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโล
ไมท์ 
                                      - ต้องมีใบอนญุาตแตง่แร่โดโลไมท์ หรือใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดโลไมท์ของตนเองที่ยงัไมห่มดอาย ุ
                                    
                                        - ต้องมีหนงัสอืรับรองแหลง่ที่มาของโดโลไมท์ที่ได้รับประทานบตัร ได้แก่ 
ส าเนาสญัญาซือ้ขาย หรือส าเนาข้อตกลง กบัเจ้าของประทานบตัร พร้อมส าเนาประทานบตัรโดโล
ไมท์ที่ยงัไมห่มดอาย ุ      ซึง่มีอายคุรอบคลมุถึงวนัสง่มอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่ 
หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินคา่ภาคหลวงแร่พร้อมผู้มีอ านาจรับรอง 
                             ๑๒.๓  กรณีเป็นตวัแทนจ าหนา่ยโดโลไมท์ 
                                       - ต้องแนบหนงัสอืแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยจากผู้ผลติ (ฉบบัจริงพร้อม
ส าเนาให้น ามายื่นให้แก่ส านกังานนบัถดัจากวนัเสนอราคาภายใน ๓ วนัท าการ) ซึง่ต้องไมซ่ า้ซ้อนกบั
ผู้ เสนอขายรายอื่น ทัง้ ๒ กรณี (ผู้แตง่ตัง้ต้องไมเ่ป็นรายเดียวกนั) พร้อมเอกสารข้อ ๑๒.๑  และ 
๑๒.๒ 
                                         กรณีใบอนุญาตแต่งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ

ให้ด าเนินการขออนุญาตต่ออายุ พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ และ /หรือ 
ประทานบัตรมาด้วย และแนบใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 
                      ๑๓ ผู้ เสนอราคาต้องแสดงหลกัฐานการจดทะเบียนการค้า ซึง่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรือรับรองให้ไมเ่กิน ๑ ปี นบัจนถึงวนัยื่นข้อเสนอเอกสารประกวด
ราคาฯ 
                      ๑๔ ผู้ เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลกัฐานคลงัเก็บปนูเพื่อการเกษตร และต้องตัง้อยู่
ในบริเวณพืน้ท่ีเดียวกนักบัใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตแตง่แร่ และต้องมี
ปริมาณปนูเพื่อการเกษตร      (โดโลไมท์) อยูใ่น Stock ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนที่จดัซือ้
ในครัง้นี ้(ผู้ยื่นข้อเสนอจดัท าขึน้เอง) 
                      ๑๕ ผู้ เสนอราคาต้องน าตวัอยา่งวสัดปุนูเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ที่จะเสนอขาย 
จ านวน ๒ กิโลกรัม พร้อมทัง้ผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, MgO, CaO, ความชืน้ และขนาดความ
ละเอียด โดยสถาบนัท่ีเป็น 



ที่ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไมเ่กิน ๖ เดือน ก่อนการยื่นข้อเสนอราคา)  มามอบให้แก่
ส านกังานนบัถดัจากวนัเสนอราคาภายใน  ๓ วนัท าการ 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท 
ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคารในระหวา่งวนัท่ี 
........................ ถึงวนัท่ี ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๒๙๗๒ ในวนัและเวลา
ราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นายชาติชาย ประสาระวนั) 

ผู้อ านวยการส านกังานพฒันาที่ดินเขต ๔ 

ปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรมพฒันาที่ดิน 

  
 

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที่ ๑ และเอกสารสว่นที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัที ่ซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 
 

ส าเนาถูกตอ้ง 
 

  

ดวงเดือน พรมขนัธ ์
 

(นางสาวดวงเดือน พรมขนัธ)์ 
 

 นกัจดัการงานทัว่ไป 
 

 ประกาศข้ึนเวบ็วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 โดย นางสาวดวงเดือน พรมขนัธ์ นกัจดัการงานทัว่ไป 
 


