
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน  
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อปูนเพื่อ
การเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หาลานหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท
ถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
                 จัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐  ตัน 
 

               ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาซื้อในวงเงินไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานตองเปนวงเงินตอ
หนึ่งสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ 
 



                       ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของ
กิจการรวมคาทีย่ื่นเสนอราคาได 
                    ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                     ๑๑.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                     ๑๒.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                     ๑๓.  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) (ถามี) 
                     ๑๔.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด                                                                                                                    
                     ๑๕.  มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                     ๑๖.  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารที่เกี่ยวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี ้
                       ๑๖.๑)  กรณเีปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                                -  ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุ
ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                                -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของ
ตนเองที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                       ๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
                                -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของ
ตนเอง  และยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                             -  ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญา 
ซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรพรอมสําเนาประทานบัตรโดโลไมททีย่ังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุ
ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงนิคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมี
อํานาจรับรอง 
 
 



                      ๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
                              -  ตองมีหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือ
รับรองแหลงที่มาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนทั้ง ๒ กรณี (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอม
เอกสารขอ ๑๖.๑) และ  ๑๖.๒) 
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาตตออายุ พรอม
แนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบใบอนุญาตมีแรไวใน
ครอบครอง 
                      ๑๗.  ผูยื่นขอเสนอ  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
                      ๑๘.  ผูยื่นขอเสนอตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) และตองตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่
เดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท) อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
                      ๑๙. ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขาย
จํานวน   ๒  กิโลกรัม  พรอมท้ังผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดย
สถาบันที่เปนที่ยอมรับ  (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแก
หนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 
                     20. ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท) รวมจํานวน ๖๙ ตัวอยาง(จํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับปริมาณที่จัดซื้อและพื้นที่ในการจัดสงปูนเพ่ือการเกษตร
(โดโลไมท)) ในอัตรา ตัวอยางละ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) เปนจํานวนเงินรวม ๘๒,๘๐๐.- บาท (แปด
หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)   อัตราคาใชจายในการวิเคราะหตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เปนไปตาม
กฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน
เปนการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                     ๒๑. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ  รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผานทางอีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที ่........................ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕จะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th,www.r05.ldd.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที ่........................ 
 
 
 
 



 
ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

 

  

(นายสากล ณฤทธิ์) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

  



 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน 
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที่         ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  เปนงบประมาณรวม ๕,๖๒๗,๐๐๐.-บาท  (หาลานหกแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) พัสดุที่จะซื้อนี้
ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคณุลกัษณะ
เฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                        ๑.๗  เอกสารแนบทายประกาศ 
                         ๑.๘  ขอบเขตของงาน (TOR) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 



                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                         ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาซื้อในวงเงนิไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานตองเปน
วงเงินตอหนึ่งสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวา
ดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ 
                         ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                         (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                        (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียว
เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                        ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                         ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) (ถามี) 
                       ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                       ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 



                       ๒.๑๕   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                       ๒.๑๖  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้ 
                               ๒.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                                        - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ  ซึ่งมีอายุ
ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                                        - ตองมใีบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจกาโรงงาน 
โดโลไมทของตนเองที่ยังไมหมดอายุ  ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                              ๒.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
                                      - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดโลไมทของตนเอง  และยังไมหมดอายุ  ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                                        - ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาพรอมสําเนาประทานบัตรของโดโลไมทที่ได
ประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรพรอมสําเนาประทานบัตรโดโล
ไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                             ๒.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
                                        - ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และ
หนังสือรับรองแหลงท่ีมาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนทั้ง  ๒  กรณี   
(ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ ๒.๑๖.๑) และ ๒.๑๖.๒) 
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาตตออายุ พรอม
แนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบใบอนุญาตมีแรไวใน
ครอบครอง 
                      ๒.๑๗ ผูยื่นขอเสนอ  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
                      ๒.๑๘  ผูยื่นขอเสนอตองมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และตองตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันกับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท) อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
                      ๒.๑๙ ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขาย
จํานวน   ๒  กิโลกรัม  พรอมท้ังผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดย
สถาบันที่เปนที่ยอมรับ  (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแก
หนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 
                      ๒.๒๐ ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร 
(โดโลไมท) รวมจํานวน ๖๙ ตัวอยาง (จํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับปริมาณที่จัดซื้อและพื้นที่ในการจัดสงปูนเพ่ือ
การเกษตร(โดโลไมท)) ในอัตรา ตัวอยางละ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) เปนจํานวนเงินรวม ๘๒,๘๐๐.- 
บาท (แปดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)   อัตราคาใชจายในการวิเคราะหตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 
เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบ
ตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      ๒.๒๑ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ  รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 



                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                  ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 



                                 (๕)     สําเนาหนังสือรับรองสินคาที่ Made in Thailand  ของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
                                 (๖)     สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี)  
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดยีวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ จุดตางๆ ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
กําหนด 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓    ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔   ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรมฯ กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) 
กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัที ่........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง 
จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๗ 
                ทั้งนี ้กรมฯจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช
แลว กรมฯจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 



                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก กรมฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง
งาน เวนแต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรมฯ 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๘๑,๓๕๐.๐๐ บาท (สองแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 



                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสัง่จายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหกรมฯตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
                        (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม   ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปนผู
ยื่นขอเสนอ 
                        (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอท้ังนี้  “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลใหม”  หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่รมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยืน่ขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     กรมฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯ มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 
 



                          ๖.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้งกรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากกรมฯ 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๗.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 



                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ไดรับมอบไวแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กรมฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และกรมฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันที่ กรมฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอืน่ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 
                          ๑๑.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนัน้ตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 



                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๑.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยืน่ขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 
 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
        ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 



 
ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   

ประกวดราคาจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน 3,310 ตัน  
กรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

             
๑.    ความเปนมา 

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  ไดจัดสรรเงินงบประมาณ  ป ๒๕๖5  ใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  เพ่ือจัดซื้อ
ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง  จํานวน  3,310  ตัน  เพ่ือนําไปสนับสนุนแกเกษตรกรในการปรับปรุง
บํารุงดิน  ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรท่ีอยูในพื้นที่รับผิดชอบ 

เนื่องจาก  สภาพพื้นที่ที่ทําการเกษตรมีปญหาเปนดินกรด  พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดังกลาวไมสามารถ
เจริญเติบโตได  เพราะความรุนแรงของกรดในดิน  ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเปนตองใชปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท)  ปรับปรุงดินกอน  เพ่ือลดสภาพความเปนกรดในดิน  ชวยใหพืชที่ปลูกเจริญเติบโต  และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได  โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร  
(โดโลไมท)  เพื่อสงมอบใหสถานีพัฒนาที่ดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  นําไปสงเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมาย  
ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพ้ืนที่ทําการเกษตรของตนเอง  โดยการหวานและไถกลบปูนโดโลไมท 
ดั งน  ้ัน  สํ านักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  จึ งไดดํ าเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซื้ อปูนเพื่ อการเกษตร 
(โดโลไมท)  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  เพ่ือใชในการจัดซื้อ 

 

๒.    วัตถุประสงค 
  ๒.๑   เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืช  พัฒนาและฟนฟู 

ทรัพยากรที่ดินในเชิงคุณภาพ 
 ๒.๒   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน  ไดแก  

เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนาการ   
ผลิตตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ 

 ๒.๓   เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคา  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
 ๒.๔   เพื่ออนุรักษดินและน้ํา  ฟนฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรม  ใหมีความอุดมสมบูรณ  

และเหมาะสมกับการใชประโยชน  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งในพื้นที่ผลิตพืชเพื่อการแขงขัน  และใน
พ้ืนที่ทําการเกษตรเพียงพอใหเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ  รวมทั้งฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพัก
ชําระหนื้  และชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

 ๒.๕   พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ํา  การแกปญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่งาย 
ตอการปฏิบัติ  ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอยางมีคุณภาพ  และมาตรฐานใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวม 
และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอยางตอเนื่องไปสูกลุมเปาหมาย  เกิดการใชประโยชนอยางคุมคา 
๓.     คุณสมบัติผูเสนอราคา 
             ๓.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

           ๓.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

          3.๔   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  



  

 
           3.๕      ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           3.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

           3.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมพัฒนาที่ดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  
           3.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 

           3.๑๐   ผูยื่นขอเสนอตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา
ซื้อในวงเงินไมนอยกวา 2,0๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานตองเปนวงเงินตอหนึ่ง
สัญญาเดียวกันเทานั้น  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมฯเชื่อถือ 
                      ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการ
รวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
             3.๑1  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
             3.12  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
            3.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๔   ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแต
ละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 



  

             3.๑๕   มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

            ๓.๑๖   ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณ ีดังนี ้

  ๓.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 

               - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุม
ถึงวันสงมอบงาน 

               - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง
ที่ยังไมหมดอาย ุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 

 ๓.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 

              - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง  
และยังไมหมดอายุ  ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 

             - ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย 
หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรพรอมสําเนาประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึง
วันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

๓.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 

            - ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือรับรอง
แหลงท่ีมาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนทั้ง  ๒  กรณี   (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอม
เอกสารขอ ๓.๑๖.๑) และ ๓.๑๖.๒) 

กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบตัรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาต
ตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

               ๓.๑๗  ผูยื่นขอเสนอ จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา  

              ๓.๑๘  ผูยื่นขอเสนอตองมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และตองตั้งอยู ในบริเวณพ้ืนที่ เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร  และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท )  
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี ้

              ๓.๑๙  ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขายจํานวน  ๒ กิโลกรัม  
พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวัน
เสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 

              ๓.๒0  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 

 

 



  

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

         ๔.๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

                ๔.๑.๑  ตองมีคุณภาพทางเคมี  ดังนี้ 

            ๑)  มีคา CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

         ๒)  มีคา MgO (Magnesium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๑๕ 

         ๓)  มีคา  CaO (Calcium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๒๕ 

         ๔)  มีคา pH ไมนอยกวา ๘.0 

     ๔.๑.๒  ขนาดความละเอียด 

   มีความละเอียดคละกันสามารถผานตะแกรงขนาด  ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

     ๔.๑.๓  ความชื้นไมเกินรอยละ  ๕ 

         ๔.๒  ลักษณะการบรรจุ 

     บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได  ชั้นนอกเปนกระสอบ 
พลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)   จํานวน  1,980    ตนั                                    
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาที่ดินขอนแกน    จํานวน  830    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี     จํานวน  550    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย   จํานวน  470    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ            จํานวน  130    ตัน 

 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรบัปรงุพื้นท่ีดินกรด 
โดโลไมท 

 

 
 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(หามจําหนาย) 

 



  

งวดที่  ๒ (งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  จํานวน 1,330 ตัน 
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม    จํานวน  450    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  360    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  350    ตัน 
- สถานพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู      จํานวน   170   ตัน 

               ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน  6๐ วัน  นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญาซื้อ    
สถานที่จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน  3,310  ตัน  ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี้ 
(กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจุดสงมอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม) 
 

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จํานวน  830 ตัน  จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง 

 
จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สํานักงานเกษตรอําเภอภูเวียง อ.ภูเวียง  
จ.ขอนแกน 

30 นายไพรวัลย ปลายชัยภูม ิ 097-3013363 

2. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดิน ต.กุดธาต ุอ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน 

15 นายชุม  เจริญมี 082-4521980 

3. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดิน 110 ม.4 ต.บานใหม อ.สีชมพู  
จ.ขอนแกน 

30 นายเชาวลิต โสสวัสดิ ์ 087-9480239 

4. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร 31 ม.2 ต.ศรีสุขสําราญ 
อ.อุบลรตัน จ.ขอนแกน 

20 นายสุพจน  พิมพิสาร 088-0595320 

5. ศูนยเรียนรูสงวนฟารม ม.8 บ.หนองรูแข 
ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

95 นายสงวน  วงษชาร ี 087-2192576 

6. ศพก.อําเภอหนองสองหอง ม.7 บานศรี
สมบูรณ ต.คึมชาติ อ.หนองสองหอง  
จ.ขอนแกน 

25 นายชัยยพร  หิรัญอร 061-0499043 

7. ศพก.อําเภอแวงนอย ม.9 ต.โนนศิลา  
อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 

50 นายบุญชั้น บุญเรืองศรี 085-6484171 

8. บานทานางเลื่อน ม.6 ต.ทานางเลื่อน  
อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

20 น.ส.นฐกมล แนนอุดน 064-979954 

9. บานหนองนกเขียน ม.7 ต.โนนทอง  
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 

10 นางเยาวภา พรประสิทธิ์ 061-0499043 

10. บานบึงสวาง ม.11 ต.จระเข อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแกน 

20 นายทวีศักดิ์  เมืองมัจฉา 085-0050489 

11. บานศรีปทุม ม.11 ต.เขานอย อ.เวียงเกา 
จ.ขอนแกน 

15 นายมงคล ราชาวงษ 080-1832310 

12. บานโนนงาม ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 
จ.ขอนแกน  
 

20 นายอภิศักดิ์ แกวสีบุตร 097-2492541 

 



  

13. บานขามปอม ม.10 ต.โพนเพ็ก  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

15 นางอรอนงค  ชุมลํา 064-7123173 

14. บานหนองชมพู ม.10 ต.บานโคก  
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

15 นายสวาท มูลวารี 063-8028403 

15. สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 

450 นางศิริผกาพรรณ สันติศราวุฒ ิ 081-9546266 

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  จํานวน  550 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน (ตัน) 

  
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. ต.จําปาโมง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 40 นายวชิระ   จันคง 061-0361300 

2. ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 40 นายวชิระ   จันคง 061-0361300 

3. ต.นาชุมแสง อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 50 นายเศรษฐพร  เพชรนาวา 083-3329995 

4. ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี 30 นายเศรษฐพร  เพชรนาวา 083-3329995 

5. ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี 30 นายชินภัทร  เจนบานผือ 095-5491656 

6. ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธาน ี 30 นายชินภัทร  เจนบานผือ 095-5491656 

7. ต.นาดี  อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 20 นายชินภัทร  เจนบานผือ 095-5491656 

8. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี  

70 
80 
80 
80 

นางพึงใจ  อัครพงษ    
น.ส.ทัณฑิกา มุงคุณคําซาว  
นายณรงคศักดิ์ สิงหันต  
น.ส.อรญา จูทะประชากุล  

092-0469751 
089-8436956 
081-9757671 
094-9914509 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย จํานวน  470 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ  
อ.เมือง จ.หนองคาย 

90 
30 
30 
20 

นายศราวุธ  ศิริลักษ 
น.ส.อินทุอร สินธุชาต ิ
นายอรรถพล ไชยมาลา 
น.ส.อรุณนี ศรีตนวงศ 

083-3282216 
084-4288002 
098-6595138 
088-5338255 

2. 117 ม.10 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย  
จ.หนองคาย 

30 นายอิทธิเชษฐ  ชมพู 095-3245049 

3. 89 ม.7 บานคําตอยูง ต.เซิม อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

30 นายนิคม  ศรีษะ 083-3529987 

4. 234 ม.3 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม  
จ.หนองคาย 

30 นายชนะชน  ใจขาน 084-7932466 

5. 60 ม.4 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 30 น.ส.กรณัฐ  พันทา 088-2776997 

6. บานคาํแกว หมู 12 ต.อุดมพร อ.เฝาไร 
จ.หนองคาย 
 

30 นายบุญพา  มะโนมัย 085-2741827 

 



  

7. บานนําฮํา หมู 1 ต.เฝาไร อ.เฝาไร  
จ.หนองคาย 

30 นายคาํจันทร  โนนแกว 084-7864936 

8. บานพระบาทนาสิงห หมู 1 ต.พระบาท
นาสิงห อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 

30 นายวิรัตน  ศรีมุงคณุ 096-3629811 

9. บานโนนแดง ม.7 ต.บานฝาง อ.สระใคร 
จ.หนองคาย 

30 นายทองแท  ชาลีแสน 092-8303191 

10. บานคอกชาง ม.2 ต.คอกชาง อ.สระใคร 
จ.หนองคาย 

30 นายสุนทร  พันละเกตุ 083-7804845 

11. บานกวด ม.2 ต.นาขา อ.ทาบอ  
จ.หนองคาย 

30 นายเพ่ิม หมื่นเจริญ 092-7547360 

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  จํานวน  130 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบรูณ 
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 

 90 น.ส.ปยวรรณ เขิมขันธ 081-9668365 

2. บานหวยคอม หมู ๒ ต.เซกา อ.เซกา  
จ.บึงกาฬ 

 20 น.ส.กนกนิภา อํ่าสวัสดิ ์ 082-7781772 

3. บานสรางคํา หมู ๓ ต.วังชุมภู อ.พรเจริญ 
จ.บึงกาฬ 

 20 น.ส.กนกนิภา อํ่าสวัสดิ ์ 082-7781772 

 
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จํานวน  450 ตัน จัดสงดังนี้ 
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

   1.     สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ถ.แจงสนิท   450    นางสุธาสินี  พันชนะ         086-0640363 
          ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม                    นายเทอดศักดิ์ ราญมีชัย     083-2858827 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ  จํานวน  360 ตัน จัดสงดังนี ้

 

จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 108 หมู 7 
ต.อุมเมา  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ 

320 น.ส.อุมาริน สีลาคํา 095-0629533 
 

2. บานสรางแกว 49  หมู 13 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ   

20 นายบัวลัย เพียรสดับ 094-1495749 

3. บานนาบอน ต.นาบอน อ.คํามวง  
จ.กาฬสินธุ 

20 นางบุญเรือง วาดสีดา 087-2254468 

 

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน  350 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขวาง 
อ.เมือง จ.สกลนคร 

90 น.ส.พรฟา พรศริิตระกูล 083-6715807 

2. ศพก.ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 15 นายสมชาย ทองดีนอก 092-7306862 

 



  

3. ศนูยถายทอดเทคโนโลยี ต.เตางอย  
อ.เตางอย จ.สกลนคร 

15 นายพิษณุ เภาโพธิ ์ 083-3261123 

4. ศพก.ต.แพด อ.คาํตากลา จ.สกลนคร 50 นางสมจินตนา นาพัน 093-3291378 

5. สนง.เกษตรอําเภอพังโคน อ.พังโคน  
จ.สกลนคร 

40 นางอัจฉา เรียมแสน 084-9564564 

6. ศพก.อําเภอสองดาว จ.สกลนคร 10 นายสํานาญ โนสา 083-3556653 

7. ศพก.สวางแดนดิน ต.พันนา  
อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 

35 นายอินตา กันยาลือ 080-7461686 

8. ศพก.เจริญศิลป ต.บานเหลา อ.เจริญศลิป 
จ.สกลนคร 

15 นายปถัมภ สุวรรณเพ็ชร 087-2217421 
 

9. ศพก.บานโคกมะนาว ต.หนองปลิง  
อ.นิคมน้ําอูน  จ.สกลนคร 

10 นายบุญสง มะลิทอง 065-3187005 

10. ศพก.บานโนนนาคํา ต.คําบอ อ.วาริชภูม ิ
จ.สกลนคร 

10 นายสมคิด ศรีลาวงศ 062-9973733 

11. ศพก.บานกุดไห ตําบลกุดไห อ.กุดบาก 
จ.สกลนคร 

10 นายสิ่ง ชวงทิพย 061-0969557 

12. โครงการพัฒนาท่ีดินมูลชัยพัฒนา  
ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร 

20 นายชัยฤกษ  อุทาประเสริฐ 081-9654080 

13. วัดยุพเพนิมิต บานทาสาวดอย ต.เชียงสือ 
อ.โพนาแกว จ.สกลนคร 

30 นายชัชวาล  ไตรแกว 089-0689640 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน  170 ตัน จัดสงดงันี้ 
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1.  สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู ต.หนองบัว    170    นางเอ้ืองฟา  จารึก                081-9748298 
 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

6.     การสุมตวัอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห 
6.1 ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว โดยสุมเก็บ

ตัวอยางจากกระสอบจํานวน 1 เปอรเซ็นตของจํานวนกระสอบทั้งหมด ตอปริมาณปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ท่ี
จัดซื้อทุกๆ 2,000 กระสอบ (50 ตัน)  ใหไดน้ําหนักรวมประมาณ 2 กิโลกรัมตอตัวอยาง วิธีการสุมใหเปนไปอยาง
ทั่วถึง เพ่ือเปนตัวแทนของปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ที่ตองสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ กรณีท่ีมีจํานวนกระสอบเศษ 
เหลือนอยกวา 2,000 กระสอบ ( 50 ตัน) ใหดําเนินการสุมตัวอยางเพิ่มอีก 1 ตัวอยาง (จํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับ
ปริมาณที่จัดซื้อและพื้นที่ในการจัดสงปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)) โดยใชหลาวหรือทอปากฉลามแทงไปตามความลึก
ของกระสอบ แลวเก็บตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่อยูในทอใสในภาชนะเก็บตัวอยางฯ เขียนรายละเอียด 
และสงตวัอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ใหหนวยงานวิเคราะหของกรมฯ เปนผูตรวจวิเคราะหคุณภาพ รวมจํานวน 
69 ตัวอยาง รายละเอียด ดังนี ้
 
 
 
 

 



  

 

 

ลําดับท่ี จังหวัด เปาหมาย (ตัน) จํานวนตัวอยางปูนฯ 
ที่สงตรวจวิเคราะหฯ 

(ตัวอยาง) 
1. ขอนแกน 830 17 
2. อุดรธานี 550 11 
3. หนองคาย 470 10 
4. บึงกาฬ 130 3 
5. มหาสารคาม 450 9 
6. กาฬสินธุ 360 8 
7. สกลนคร 350 7 
8. หนองบัวลําภ ู 170 4 
 รวมทั้งสิ้น 3,310 69 

6.2) อัตราคาวิเคราะหตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. 2555 
มีคาใชจายตัวอยางละ 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) ผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะห 
รวมจํานวน 69 ตัวอยาง เปนจํานวนเงินรวม 82,800.- บาท (แปดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) โดยมีรายการตรวจ
วิเคราะหดังนี้ 

1) ความเปนกรดเปนดาง (pH)   ตัวอยางละ 100.- บาท 
2) ความชื้น (Moisture)    ตัวอยางละ 100.- บาท 
3) คาความสามารถทําใหเปนกลาง (CCE)  ตัวอยางละ 200.- บาท 
4) ปริมาณแคลเซียมออกไซด (CaO)  ตัวอยางละ 300.- บาท 
5) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด (MgO)  ตัวอยางละ 300.- บาท 
6) ขนาดอนุภาค (Particle size)   ตัวอยางละ 200.- บาท 

6.3) ผลการวิเคราะหของกรมฯ ถือเปนที่สุด กรณีที่ตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท)ไมผานมาตรฐาน
ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) เพ่ิม 

7.    วงเงินในการจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 
         เงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖5 จํานวนเงิน 5,627,๐๐๐.- บาท (หาลานหกแสนสองหมื่นเจ็ด
พันบาทถวน) เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย  
เมื่อผูขายสงมอบวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  ที่สถานีพัฒนาที่ดินไดทําการ 
ตรวจรับ   และจะตองผานการตรวจวิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยจะเบิกจายเงิน
เขาบัญชีผูขายตามระบบ GFMIS  ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด 

 





 



 
ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   

ประกวดราคาจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน 3,310 ตัน  
กรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

             
๑.    ความเปนมา 

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  ไดจัดสรรเงินงบประมาณ  ป ๒๕๖5  ใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  เพ่ือจัดซื้อ
ปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง  จํานวน  3,310  ตัน  เพ่ือนําไปสนับสนุนแกเกษตรกรในการปรับปรุง
บํารุงดิน  ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรท่ีอยูในพื้นที่รับผิดชอบ 

เนื่องจาก  สภาพพื้นที่ที่ทําการเกษตรมีปญหาเปนดินกรด  พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดังกลาวไมสามารถ
เจริญเติบโตได  เพราะความรุนแรงของกรดในดิน  ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเปนตองใชปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท)  ปรับปรุงดินกอน  เพ่ือลดสภาพความเปนกรดในดิน  ชวยใหพืชที่ปลูกเจริญเติบโต  และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได  โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร  
(โดโลไมท)  เพื่อสงมอบใหสถานีพัฒนาที่ดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  นําไปสงเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมาย  
ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพ้ืนที่ทําการเกษตรของตนเอง  โดยการหวานและไถกลบปูนโดโลไมท 
ดั งน  ้ัน  สํ านักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  จึ งไดดํ าเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซื้ อปูนเพื่ อการเกษตร 
(โดโลไมท)  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  เพ่ือใชในการจัดซื้อ 

 

๒.    วัตถุประสงค 
  ๒.๑   เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืช  พัฒนาและฟนฟู 

ทรัพยากรที่ดินในเชิงคุณภาพ 
 ๒.๒   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน  ไดแก  

เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนาการ   
ผลิตตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ 

 ๒.๓   เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคา  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
 ๒.๔   เพื่ออนุรักษดินและน้ํา  ฟนฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรม  ใหมีความอุดมสมบูรณ  

และเหมาะสมกับการใชประโยชน  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งในพื้นที่ผลิตพืชเพื่อการแขงขัน  และใน
พ้ืนที่ทําการเกษตรเพียงพอใหเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ  รวมทั้งฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพัก
ชําระหนื้  และชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

 ๒.๕   พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ํา  การแกปญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่งาย 
ตอการปฏิบัติ  ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอยางมีคุณภาพ  และมาตรฐานใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวม 
และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอยางตอเนื่องไปสูกลุมเปาหมาย  เกิดการใชประโยชนอยางคุมคา 
๓.     คุณสมบัติผูเสนอราคา 
             ๓.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

           ๓.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

          3.๔   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  



  

 
           3.๕      ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           3.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

           3.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมพัฒนาที่ดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  
           3.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 

           3.๑๐   ผูยื่นขอเสนอตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา
ซื้อในวงเงินไมนอยกวา 2,0๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานตองเปนวงเงินตอหนึ่ง
สัญญาเดียวกันเทานั้น  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมฯเชื่อถือ 
                      ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการ
รวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
             3.๑1  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
             3.12  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
            3.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๔   ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแต
ละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 



  

             3.๑๕   มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

            ๓.๑๖   ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณ ีดังนี ้

  ๓.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 

               - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุม
ถึงวันสงมอบงาน 

               - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง
ที่ยังไมหมดอาย ุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 

 ๓.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 

              - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง  
และยังไมหมดอายุ  ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 

             - ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย 
หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรพรอมสําเนาประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึง
วันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

๓.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 

            - ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือรับรอง
แหลงท่ีมาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนทั้ง  ๒  กรณี   (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอม
เอกสารขอ ๓.๑๖.๑) และ ๓.๑๖.๒) 

กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบตัรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาต
ตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

               ๓.๑๗  ผูยื่นขอเสนอ จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา  

              ๓.๑๘  ผูยื่นขอเสนอตองมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และตองตั้งอยู ในบริเวณพ้ืนที่ เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร  และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท )  
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี ้

              ๓.๑๙  ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขายจํานวน  ๒ กิโลกรัม  
พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวัน
เสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 

              ๓.๒0  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 

 

 



  

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

         ๔.๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

                ๔.๑.๑  ตองมีคุณภาพทางเคมี  ดังนี้ 

            ๑)  มีคา CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

         ๒)  มีคา MgO (Magnesium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๑๕ 

         ๓)  มีคา  CaO (Calcium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๒๕ 

         ๔)  มีคา pH ไมนอยกวา ๘.0 

     ๔.๑.๒  ขนาดความละเอียด 

   มีความละเอียดคละกันสามารถผานตะแกรงขนาด  ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

     ๔.๑.๓  ความชื้นไมเกินรอยละ  ๕ 

         ๔.๒  ลักษณะการบรรจุ 

     บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได  ชั้นนอกเปนกระสอบ 
พลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)   จํานวน  1,980    ตนั                                    
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาที่ดินขอนแกน    จํานวน  830    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี     จํานวน  550    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย   จํานวน  470    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ            จํานวน  130    ตัน 

 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรบัปรงุพื้นท่ีดินกรด 
โดโลไมท 

 

 
 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(หามจําหนาย) 

 



  

งวดที่  ๒ (งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  จํานวน 1,330 ตัน 
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม    จํานวน  450    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  360    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  350    ตัน 
- สถานพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู      จํานวน   170   ตัน 

               ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน  6๐ วัน  นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญาซื้อ    
สถานที่จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน  3,310  ตัน  ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี้ 
(กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจุดสงมอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม) 
 

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จํานวน  830 ตัน  จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง 

 
จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สํานักงานเกษตรอําเภอภูเวียง อ.ภูเวียง  
จ.ขอนแกน 

30 นายไพรวัลย ปลายชัยภูม ิ 097-3013363 

2. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดิน ต.กุดธาต ุอ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน 

15 นายชุม  เจริญมี 082-4521980 

3. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดิน 110 ม.4 ต.บานใหม อ.สีชมพู  
จ.ขอนแกน 

30 นายเชาวลิต โสสวัสดิ ์ 087-9480239 

4. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร 31 ม.2 ต.ศรีสุขสําราญ 
อ.อุบลรตัน จ.ขอนแกน 

20 นายสุพจน  พิมพิสาร 088-0595320 

5. ศูนยเรียนรูสงวนฟารม ม.8 บ.หนองรูแข 
ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

95 นายสงวน  วงษชาร ี 087-2192576 

6. ศพก.อําเภอหนองสองหอง ม.7 บานศรี
สมบูรณ ต.คึมชาติ อ.หนองสองหอง  
จ.ขอนแกน 

25 นายชัยยพร  หิรัญอร 061-0499043 

7. ศพก.อําเภอแวงนอย ม.9 ต.โนนศิลา  
อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 

50 นายบุญชั้น บุญเรืองศรี 085-6484171 

8. บานทานางเลื่อน ม.6 ต.ทานางเลื่อน  
อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

20 น.ส.นฐกมล แนนอุดน 064-979954 

9. บานหนองนกเขียน ม.7 ต.โนนทอง  
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 

10 นางเยาวภา พรประสิทธิ์ 061-0499043 

10. บานบึงสวาง ม.11 ต.จระเข อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแกน 

20 นายทวีศักดิ์  เมืองมัจฉา 085-0050489 

11. บานศรีปทุม ม.11 ต.เขานอย อ.เวียงเกา 
จ.ขอนแกน 

15 นายมงคล ราชาวงษ 080-1832310 

12. บานโนนงาม ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 
จ.ขอนแกน  
 

20 นายอภิศักดิ์ แกวสีบุตร 097-2492541 

 



  

13. บานขามปอม ม.10 ต.โพนเพ็ก  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

15 นางอรอนงค  ชุมลํา 064-7123173 

14. บานหนองชมพู ม.10 ต.บานโคก  
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

15 นายสวาท มูลวารี 063-8028403 

15. สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 

450 นางศิริผกาพรรณ สันติศราวุฒ ิ 081-9546266 

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  จํานวน  550 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน (ตัน) 

  
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. ต.จําปาโมง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 40 นายวชิระ   จันคง 061-0361300 

2. ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 40 นายวชิระ   จันคง 061-0361300 

3. ต.นาชุมแสง อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 50 นายเศรษฐพร  เพชรนาวา 083-3329995 

4. ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี 30 นายเศรษฐพร  เพชรนาวา 083-3329995 

5. ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี 30 นายชินภัทร  เจนบานผือ 095-5491656 

6. ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธาน ี 30 นายชินภัทร  เจนบานผือ 095-5491656 

7. ต.นาดี  อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 20 นายชินภัทร  เจนบานผือ 095-5491656 

8. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี  

70 
80 
80 
80 

นางพึงใจ  อัครพงษ    
น.ส.ทัณฑิกา มุงคุณคําซาว  
นายณรงคศักดิ์ สิงหันต  
น.ส.อรญา จูทะประชากุล  

092-0469751 
089-8436956 
081-9757671 
094-9914509 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย จํานวน  470 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคาํ  
อ.เมือง จ.หนองคาย 

90 
30 
30 
20 

นายศราวุธ  ศิริลักษ 
น.ส.อินทุอร สินธุชาต ิ
นายอรรถพล ไชยมาลา 
น.ส.อรุณนี ศรีตนวงศ 

083-3282216 
084-4288002 
098-6595138 
088-5338255 

2. 117 ม.10 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย  
จ.หนองคาย 

30 นายอิทธิเชษฐ  ชมพู 095-3245049 

3. 89 ม.7 บานคําตอยูง ต.เซิม อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย 

30 นายนิคม  ศรีษะ 083-3529987 

4. 234 ม.3 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม  
จ.หนองคาย 

30 นายชนะชน  ใจขาน 084-7932466 

5. 60 ม.4 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 30 น.ส.กรณัฐ  พันทา 088-2776997 

6. บานคาํแกว หมู 12 ต.อุดมพร อ.เฝาไร 
จ.หนองคาย 
 

30 นายบุญพา  มะโนมัย 085-2741827 

 



  

7. บานนําฮํา หมู 1 ต.เฝาไร อ.เฝาไร  
จ.หนองคาย 

30 นายคาํจันทร  โนนแกว 084-7864936 

8. บานพระบาทนาสิงห หมู 1 ต.พระบาท
นาสิงห อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 

30 นายวิรัตน  ศรีมุงคณุ 096-3629811 

9. บานโนนแดง ม.7 ต.บานฝาง อ.สระใคร 
จ.หนองคาย 

30 นายทองแท  ชาลีแสน 092-8303191 

10. บานคอกชาง ม.2 ต.คอกชาง อ.สระใคร 
จ.หนองคาย 

30 นายสุนทร  พันละเกตุ 083-7804845 

11. บานกวด ม.2 ต.นาขา อ.ทาบอ  
จ.หนองคาย 

30 นายเพ่ิม หมื่นเจริญ 092-7547360 

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  จํานวน  130 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบรูณ 
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 

 90 น.ส.ปยวรรณ เขิมขันธ 081-9668365 

2. บานหวยคอม หมู ๒ ต.เซกา อ.เซกา  
จ.บึงกาฬ 

 20 น.ส.กนกนิภา อํ่าสวัสดิ ์ 082-7781772 

3. บานสรางคํา หมู ๓ ต.วังชุมภู อ.พรเจริญ 
จ.บึงกาฬ 

 20 น.ส.กนกนิภา อํ่าสวัสดิ ์ 082-7781772 

 
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จํานวน  450 ตัน จัดสงดังนี้ 
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

   1.     สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ถ.แจงสนิท   450    นางสุธาสินี  พันชนะ         086-0640363 
          ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม                    นายเทอดศักดิ์ ราญมีชัย     083-2858827 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ  จํานวน  360 ตัน จัดสงดังนี ้

 

จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 108 หมู 7 
ต.อุมเมา  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ 

320 น.ส.อุมาริน สีลาคํา 095-0629533 
 

2. บานสรางแกว 49  หมู 13 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ   

20 นายบัวลัย เพียรสดับ 094-1495749 

3. บานนาบอน ต.นาบอน อ.คํามวง  
จ.กาฬสินธุ 

20 นางบุญเรือง วาดสีดา 087-2254468 

 

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน  350 ตัน จัดสงดังนี ้
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1. สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ต.พังขวาง 
อ.เมือง จ.สกลนคร 

90 น.ส.พรฟา พรศริิตระกูล 083-6715807 

2. ศพก.ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 15 นายสมชาย ทองดีนอก 092-7306862 

 



  

3. ศนูยถายทอดเทคโนโลยี ต.เตางอย  
อ.เตางอย จ.สกลนคร 

15 นายพิษณุ เภาโพธิ ์ 083-3261123 

4. ศพก.ต.แพด อ.คาํตากลา จ.สกลนคร 50 นางสมจินตนา นาพัน 093-3291378 

5. สนง.เกษตรอําเภอพังโคน อ.พังโคน  
จ.สกลนคร 

40 นางอัจฉา เรียมแสน 084-9564564 

6. ศพก.อําเภอสองดาว จ.สกลนคร 10 นายสํานาญ โนสา 083-3556653 

7. ศพก.สวางแดนดิน ต.พันนา  
อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 

35 นายอินตา กันยาลือ 080-7461686 

8. ศพก.เจริญศิลป ต.บานเหลา อ.เจริญศลิป 
จ.สกลนคร 

15 นายปถัมภ สุวรรณเพ็ชร 087-2217421 
 

9. ศพก.บานโคกมะนาว ต.หนองปลิง  
อ.นิคมน้ําอูน  จ.สกลนคร 

10 นายบุญสง มะลิทอง 065-3187005 

10. ศพก.บานโนนนาคํา ต.คําบอ อ.วาริชภูม ิ
จ.สกลนคร 

10 นายสมคิด ศรีลาวงศ 062-9973733 

11. ศพก.บานกุดไห ตําบลกุดไห อ.กุดบาก 
จ.สกลนคร 

10 นายสิ่ง ชวงทิพย 061-0969557 

12. โครงการพัฒนาท่ีดินมูลชัยพัฒนา  
ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร 

20 นายชัยฤกษ  อุทาประเสริฐ 081-9654080 

13. วัดยุพเพนิมิต บานทาสาวดอย ต.เชียงสือ 
อ.โพนาแกว จ.สกลนคร 

30 นายชัชวาล  ไตรแกว 089-0689640 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน  170 ตัน จัดสงดงันี้ 
จุดที ่ พ้ืนที่จัดสง จํานวน 

(ตัน) 
ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท 

1.  สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู ต.หนองบัว    170    นางเอ้ืองฟา  จารึก                081-9748298 
 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

6.     การสุมตวัอยางเพื่อการตรวจวิเคราะห 
6.1 ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เมื่อสินคาไดจัดสงถึงปลายทางแลว โดยสุมเก็บ

ตัวอยางจากกระสอบจํานวน 1 เปอรเซ็นตของจํานวนกระสอบทั้งหมด ตอปริมาณปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ท่ี
จัดซื้อทุกๆ 2,000 กระสอบ (50 ตัน)  ใหไดน้ําหนักรวมประมาณ 2 กิโลกรัมตอตัวอยาง วิธีการสุมใหเปนไปอยาง
ทั่วถึง เพ่ือเปนตัวแทนของปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ที่ตองสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ กรณีท่ีมีจํานวนกระสอบเศษ 
เหลือนอยกวา 2,000 กระสอบ ( 50 ตัน) ใหดําเนินการสุมตัวอยางเพิ่มอีก 1 ตัวอยาง (จํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับ
ปริมาณที่จัดซื้อและพื้นที่ในการจัดสงปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)) โดยใชหลาวหรือทอปากฉลามแทงไปตามความลึก
ของกระสอบ แลวเก็บตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่อยูในทอใสในภาชนะเก็บตัวอยางฯ เขียนรายละเอียด 
และสงตวัอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ใหหนวยงานวิเคราะหของกรมฯ เปนผูตรวจวิเคราะหคุณภาพ รวมจํานวน 
69 ตัวอยาง รายละเอียด ดังนี ้
 
 
 
 

 



  

 

 

ลําดับท่ี จังหวัด เปาหมาย (ตัน) จํานวนตัวอยางปูนฯ 
ที่สงตรวจวิเคราะหฯ 

(ตัวอยาง) 
1. ขอนแกน 830 17 
2. อุดรธานี 550 11 
3. หนองคาย 470 10 
4. บึงกาฬ 130 3 
5. มหาสารคาม 450 9 
6. กาฬสินธุ 360 8 
7. สกลนคร 350 7 
8. หนองบัวลําภ ู 170 4 
 รวมทั้งสิ้น 3,310 69 

6.2) อัตราคาวิเคราะหตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. 2555 
มีคาใชจายตัวอยางละ 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) ผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะห 
รวมจํานวน 69 ตัวอยาง เปนจํานวนเงินรวม 82,800.- บาท (แปดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) โดยมีรายการตรวจ
วิเคราะหดังนี้ 

1) ความเปนกรดเปนดาง (pH)   ตัวอยางละ 100.- บาท 
2) ความชื้น (Moisture)    ตัวอยางละ 100.- บาท 
3) คาความสามารถทําใหเปนกลาง (CCE)  ตัวอยางละ 200.- บาท 
4) ปริมาณแคลเซียมออกไซด (CaO)  ตัวอยางละ 300.- บาท 
5) ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด (MgO)  ตัวอยางละ 300.- บาท 
6) ขนาดอนุภาค (Particle size)   ตัวอยางละ 200.- บาท 

6.3) ผลการวิเคราะหของกรมฯ ถือเปนที่สุด กรณีที่ตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท)ไมผานมาตรฐาน
ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) เพ่ิม 

7.    วงเงินในการจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 
         เงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖5 จํานวนเงิน 5,627,๐๐๐.- บาท (หาลานหกแสนสองหมื่นเจ็ด
พันบาทถวน) เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย  
เมื่อผูขายสงมอบวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  ที่สถานีพัฒนาที่ดินไดทําการ 
ตรวจรับ   และจะตองผานการตรวจวิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยจะเบิกจายเงิน
เขาบัญชีผูขายตามระบบ GFMIS  ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด 

 



 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อปูนเพื่อ
การเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-
bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงนิท้ังสิ้น ๕,๖๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หาลานหก
แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
                 จัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐  ตัน 
 
               ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน 
โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกนัเชนวานั้น 
                ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาซื้อในวงเงนิไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่งหนังสือรับรองผลงานตอง
เปนวงเงินตอหนึ่งสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ 
                       ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 



                     (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณทีี่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
ของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                    ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 
                     ๑๑.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                     ๑๒.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                     ๑๓.  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) (ถามี) 
                     ๑๔.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.
กําหนด                                                                                                                    
                     ๑๕.  มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                     ๑๖.  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารที่เกี่ยวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี ้
                       ๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                                -  ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุ
ครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                                -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท
ของตนเองที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                       ๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 
                                -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโล
ไมทของตนเอง  และยังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                             -  ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญา 
ซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรพรอมสําเนาประทานบัตรโดโลไมทที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมี
อายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร
พรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                      ๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
                              -  ตองมีหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และ
หนังสือรับรองแหลงท่ีมาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนทั้ง ๒ กรณี (ผูแตงตั้งตองไมเปนราย
เดียวกัน) พรอมเอกสารขอ ๑๖.๑) และ  ๑๖.๒) 
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาตตออายุ 
พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบใบอนุญาต
มีแรไวในครอบครอง 



                      ๑๗.  ผูยื่นขอเสนอ  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การคากระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
                      ๑๘.  ผูยื่นขอเสนอตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) และตองตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนที่เดียวกันกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท) อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
                      ๑๙. ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขาย
จํานวน   ๒  กิโลกรัม  พรอมท้ังผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความ
ละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอ
เอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 
                     ๒๐. ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพตัวอยางปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท) รวมจํานวน ๖๙ ตัวอยาง (จํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับปริมาณที่จัดซื้อและพื้นที่ในการ
จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท)) ในอัตรา ตัวอยางละ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) เปนจํานวน
เงินรวม ๘๒,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)   อัตราคาใชจายในการวิเคราะหตัวอยางปูน
เพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดหลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไข และอัตรา
คาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                     ๒๑. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ  รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผานทางอีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ๕จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th,www.r05.ldd.go.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

                                                              (นายสากล ณฤทธิ์) 
            ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน 

               อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี  ๒/๒๕๖๕ 

การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน 
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงค
จะประกวดราคาจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส  เปนงบประมาณรวม ๕,๖๒๗,๐๐๐.-บาท  (หาลานหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) พัสดุที่
จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนยิาม 
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                          ๑.๗  เอกสารแนบทายประกาศ 
                           ๑.๘  ขอบเขตของงาน (TOR) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู
ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม
ฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                         ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่งหนังสือรับรอง
ผลงานตองเปนวงเงินตอหนึ่งสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญตัิใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ 
                         ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                         (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคา
ในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามา
ใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาทีเ่ขาประกวดราคาได 
                        (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
ของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                        ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 
                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                         ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) (ถามี) 
                       ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                       ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ไดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                       ๒.๑๕   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
                       ๒.๑๖  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี้ 
                               ๒.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 
                                        - ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ  ซึ่ง



มีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                                        - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจกาโรงงาน 
โดโลไมทของตนเองที่ยังไมหมดอายุ  ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                              ๒.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโล
ไมท 
                                      - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดโลไมทของตนเอง  และยังไมหมดอายุ  ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน 
                                        - ตองมีหนังสือรับรองแหลงท่ีมาพรอมสําเนาประทานบัตรของโดโลไมทที่ได
ประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรพรอมสําเนาประทาน
บัตรโดโลไมทท่ียังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือ
สําเนาใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 
                             ๒.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 
                                        - ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอม
สําเนา)  และหนังสือรับรองแหลงที่มาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนทั้ง  ๒  กรณี   
(ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอมเอกสารขอ ๒.๑๖.๑) และ ๒.๑๖.๒) 
กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาตตออายุ 
พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบใบอนุญาต
มีแรไวในครอบครอง 
                      ๒.๑๗ ผูยื่นขอเสนอ  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การคากระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
                      ๒.๑๘  ผูยื่นขอเสนอตองมีคลังเก็บปูนเพ่ือการเกษตร และตองตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท) อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
                      ๒.๑๙ ผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ที่เสนอขาย
จํานวน   ๒  กิโลกรัม  พรอมท้ังผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความ
ละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  (ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอ
เอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวันเสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 
                      ๒.๒๐ ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพตัวอยางปูนเพื่อ
การเกษตร (โดโลไมท) รวมจํานวน ๖๙ ตัวอยาง (จํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับปริมาณที่จัดซื้อและพื้นที่ในการ
จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท)) ในอัตรา ตัวอยางละ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) เปนจํานวน
เงินรวม ๘๒,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)   อัตราคาใชจายในการวิเคราะหตัวอยางปูน
เพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข และอัตรา
คาใชจายในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      ๒.๒๑ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับ  รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยืน่ขอเสนอเปนนิติบุคคล 



                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 
๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 
๔.๔ 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                  ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                                       (๕)     สําเนาหนังสือรับรองสินคาที่ Made in Thailand  ของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
                                 (๖)     สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี)  
                 ๔.    การเสนอราคา 



                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดย
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดยีวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คา
จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดใุห  ณ จุดตางๆ ตามท่ีสถานีพัฒนาที่ดิน
ในสังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กําหนด 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓    ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔   ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ
ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ กิโลกรัม และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรมฯ กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา 
(ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตาม
แบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถ.
มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๗ 
                ทั้งนี ้กรมฯจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใชแลว กรมฯจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล 
(Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กรมฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 



                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะพิจารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนัน้มิใชเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรมฯ 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ จํานวน ๒๘๑,๓๕๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรื
อดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกรมฯตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอใน



หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส ดังนี ้
                        (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม   ใหระบุชื่อกิจการรวมคา
ดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ 
                        (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอทั้งนี้  “กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”  หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย 
             
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     กรมฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมได กรมฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ



ไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมฯ มี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรมฯ 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ
ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว 
โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืนไมเกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองเปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ให
หนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 
 
                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๗.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืทําขอตกลงเปน
หนังสือ กับกรมฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 



                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ไดรับมอบ
ไวแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กรมฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตาม
สัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรมฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๓ เดือน    นับถัดจากวันท่ี กรมฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
 
 
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 
                          ๑๑.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรม
เจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 



                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน
หนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๑.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครดั 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 
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