
( สําเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐  
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๘๖๐ ตัน พรอมขนสง ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
 

                 กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๘๖๐ ตัน พรอมขนสง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาท
ถวน) ตามรายการ ดังนี้  
   ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑,๘๖๐   ตัน 

 

 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

      
                             ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของกับโดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้ 
                           ๑๑.๑ กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                               - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น และประทานบัตรยังไมหมดอายุ 
                          - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท ของตนเองท่ี
ยังไมหมดอายุ 
                                ๑๑.๒ กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
                                     - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 



ของตนเองท่ียังไมหมดอายุ 
                           - ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาของโดโลไมทท่ีไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญา ซ้ือขาย 
หรือสําเนาขอตกลงกับเจาของประทานบัตร พรอมสําเนาประทานบัตรโดโลไมทท่ียังไมหมดอายุ ซ่ึงมีอายุครอบคลุมถึง
วันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

                                ๑๑.๓ กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
                            - ตองแนบหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา) ซ่ึงตองไมซํ้าซอน
กับผูเสนอขายรายอ่ืนท้ัง ๒ กรณี (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสาร ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ 

                             กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขอ
อนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานการขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวย และแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

                     ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา ซ่ึงกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
ออกให หรือรับรองใหไมเกิน ๑ ป นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

                    ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองแนบหลักฐานแผนท่ี ท่ีตั้งคลังเก็บปูนโดโลไมท พรอมรูปถายคลังเก็บปูนโดโลไมท 
และมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตรอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตง
แร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ 
                ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ท่ีจะเสนอขายจํานวน ๒ กิโลกรัม พรอมท้ัง
ผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO, CaO, ความชื้น และขนาดความละเอียดโดยสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ (ผลการ
วิเคราะหรับรองภายในไมเกิน ๖ เดือน กอนการยื่นเสนอราคา) และนําตัวอยางกระสอบสําหรับบรรจุปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท) จํานวน ๑ ชุด มามอบใหแกสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ ภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา 
             ๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาซ้ือ ในวงเงินใน
สัญญาเดียวกันไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) หนังสือรับรองผลงานตองเปนวงเงินตอ
หนึ่งสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือได 
                              การจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช และไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต r๑๐.ldd.go.th/ , http://www.ldd.go.th/ , 
https://gprocurement.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๒-
๓๒๐๙๓๐ ในวันและเวลาราชการ 

  
  



  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

  

  

  

  

  

  
 

อนุวัชร โพธินาม  

(นายอนุวัชร โพธินาม) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

  
 

  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
                    

 

 สําเนาถูกตอง  
  

ยุพา แมนสมุทร  

(นางยุพา แมนสมุทร)  

 เจาพนักงานธุรการอาวุโส  

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 โดย นางยุพา แมนสมุทร เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๐๖/๒๕๖๔ 

 


