( สาเนา )
ประกาศกรมพัฒนาที่ดนิ
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ จัดซือ้ วัสดุปนู เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน ๒,๙๓๐ ตัน พร้ อม
ขนส่ ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อ
จัดซื ้อวัสดุปนู เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน ๒,๙๓๐ ตัน พร้ อมขนส่ง ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงิน
ทั ้งสิ ้น ๔,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้ าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี ้
วัสดุปนู เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน ๒,๙๓๐ ตัน พร้ อมขนส่ง
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ ชวั่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้ง
งานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั ้นด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพให้ ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่กรม
พัฒนาที่ดิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั ้น
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคุ คล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จ้ าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐,๕๐๐ บาท (สองล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นห้ าร้ อยบาทถ้ วน) หนังสือ
รับรองผลงานของผู้รับจ้ างต้ องเป็ นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่านั ้น และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
๑๒ ผู้เสนอราคาต้ องยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับ โดโลไมท์ แยกแต่ละกรณี ดังนี ้
๑๒.๑ กรณีเป็ นเจ้ าของประทานบัตรโดโลไมท์
- ต้ องมีประทานบัตรของตนเองเท่านั ้น และประทานบัตรยังไม่หมดอายุ
- ต้ องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรื อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
โดโลไมท์ของตนเองที่ยงั ไม่หมดอายุ
๑๒.๒ กรณีเป็ นเจ้ าของใบแต่งแร่โดโลไมท์ หรื อผู้ประกอบการกิจการโรงงานโดโล
ไมท์
- ต้ องมีใบอนุญาตแต่งแร่โดโลไมท์ หรื อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
โดโลไมท์ของตนเองที่ยงั ไม่หมดอายุ
- ต้ องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของโดโลไมท์ที่ได้ รับประทานบัตร ได้ แก่
สาเนาสัญญาซื ้อขาย หรื อสาเนาข้ อตกลง กับเจ้ าของประทานบัตร พร้ อมสาเนาประทานบัตรโดโล
ไมท์ที่ยงั ไม่หมดอายุ ซึง่ มีอายุครอบคลุมถึงวันส่งมอบงาน หรื อใบเสร็ จรับเงินค่าภาคหลวงแร่
หรื อสาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าภาคหลวงแร่พร้ อมผู้มีอานาจรับรอง
๑๒.๓ กรณีเป็ นตัวแทนจาหน่ายโดโลไมท์
- ต้ องแนบหนังสือแต่งตั ้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิต (ฉบับจริ งพร้ อม
สาเนาให้ นามายื่นให้ แก่สานักงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน ๓ วันทาการ) ซึง่ ต้ องไม่ซ ้าซ้ อนกับ
ผู้เสนอขายรายอื่น ทั ้ง ๒ กรณี (ผู้แต่งตั ้งต้ องไม่เป็ นรายเดียวกัน) พร้ อมเอกสารข้ อ ๑๒.๑ และ
๑๒.๒
กรณีใบอนุญาตแต่ งแร่ และ/หรือ ประทานบัตรใกล้ หมดอายุหรือหมดอายุ
ให้ ดาเนินการขออนุญาตต่ ออายุ พร้ อมแนบสาเนาหลักฐานการขอต่ ออายุใบอนุญาตแต่ งแร่ และ/หรือ
ประทานบัตรมาด้ วย และแนบใบอนุญาตมีแร่ ไว้ ในครอบครอง

๑๓ ผู้เสนอราคาต้ องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้ า ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรื อรับรองให้ ไม่เกิน ๑ ปี นับจนถึงวันยื่นข้ อเสนอเอกสารประกวด
ราคาฯ
๑๔ ผู้เสนอราคาต้ องแสดงเอกสารหลักฐานคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และต้ องตั ้งอยู่
ในบริ เวณพื ้นที่เดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรื อใบอนุญาตแต่งแร่ และต้ องมี
ปริ มาณปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) อยูใ่ น Stock ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ของจานวนที่จดั ซื ้อ
ในครัง้ นี ้ (ผู้ยื่นข้ อเสนอจัดทาขึ ้นเอง)
๑๕ ผู้เสนอราคาต้ องนาตัวอย่างวัสดุปนู เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ที่จะเสนอขาย
จานวน ๒ กิโลกรัม พร้ อมทั ้งผลการวิเคราะห์คา่ CCE, pH, MgO, CaO, ความชื ้น และขนาดความ
ละเอียด โดยสถาบันที่เป็ น

ที่ยอมรับ (ผลการวิเคราะห์รับรองภายในไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนการยื่นข้ อเสนอราคา) มามอบให้ แก่
สานักงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน ๓ วันทาการ
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวัน
เสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.ldd.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๒๙๗๒ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(นายชาติชาย ประสาระวัน)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ซื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สาเนาถูกต้ อง
ดวงเดือน พรมขันธ์
(นางสาวดวงเดือน พรมขันธ์)
นักจัดการงานทัว่ ไป
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดย นางสาวดวงเดือน พรมขันธ์ นักจัดการงานทัว่ ไป
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓

