ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อ
วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง งบประมาณ ๘,๗๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดลานเจ็ดแสน
หาหมื่นหาพันบาทถวน) ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการดังนี้
วัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
จํานวน ๕,๑๕๐ ตัน
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

๑. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแกสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖ บุคคลหรือ นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตอ งไมอยูในฐานะเปนผูไมแ สดงบัญ ชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗ บุค คลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป นคูสัญญากับ หนว ยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้ อ
จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

๘ คูสัญญาตองรับจายและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาสามารถรับจายเปนเงินสดได
๙. ผูเ สนอราคาตองยื่นเอกสารที่เกี่ยวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้
๙.๑) กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท
- ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น และประทานบัตรยังไมหมดอายุ
- ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
โดโลไมทของตนเองที่ยังไมหมดอายุ
๙.๒) กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท
- ตองมีใบอนุญ าตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
โดโลไมทของตนเองและยังไมหมดอายุ
- ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนา
สัญ ญาซื้อขาย หรือ สําเนาข อตกลง กั บ เจ าของประทานบัต รโดโลไมทที่ยัง ไมห มดอายุ ซึ่ง มีอายุ
ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวง
แรพรอมผูมีอํานาจรับรอง
๙.๓) กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท
- ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา) และ
หนังสือรับรองแหลงที่มาของแร ซึง่ ตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอื่นทั้ง ๒ กรณี (ผูแตงตั้งตอง
ไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ ๙.๑ และ ๙.๒
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการ
ขออนุญาตตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทาน
บัตรมาดวยและแนบใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง
๑๐. ผูเสนอราคา จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา ซึ่งกรมทะเบียนการคา
กระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน ๑ ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
๑๑. ผูเสนอราคาตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยูในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้
๑๒. ผู เ สนอราคาต อ งนํ า ตั ว อย า งปูน เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท ) ที่ เ สนอขายจํ า นวน
๒ กิโลกรัม พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO, ความชื้น และขนาดความละเอียด
โดยสถาบัน ที่เปน ที่ย อมรับ (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน ๖ เดือน กอ นการยื่นเสนอ
เอกสาร) มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน ๕ วันทําการ

๑๓. ผูเสนอราคาตองแนบหลักฐานแผนที่ตั้งคลังเก็บปูนพรอมรูปถายคลังเก็บปูน และ
ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการประกวดราคาฯ เขาตรวจสอบปริมาณปูน
เพื่อการเกษตรพรอมบันทึกภาพ หากผูเสนอราคาไมสามารถนําตรวจปริมาณปูนได ใหทําหนังสือ
มอบอํ า นาจให ผู รั บ มอบอํ า นาจนํ า ตรวจแทน พร อ มมอบหลั ก ฐานหนั ง สื อ มอบอํ า นาจให
คณะกรรมการประกวดราคาฯ ที่ ต รวจสอบปริ ม าณในวั น ที่ทํ า การตรวจ หากไม ส ามารถ
ดําเนินการตรวจปริมาณปูนได ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นไมผานการพิจารณาในการ
ซื้อครั้งนี้
๑๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท
ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานธนาคาร ในวันที่ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคา
ผูส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ ป ไซต www.ldd.go.th,
r๐๕.ldd.go.th,
www.cgd.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(นายภิญโญ สุวรรณชนะ)
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

