( สาเนา )
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างจัดจ้ างขยายเชือ้ สารเร่ งซุปเปอร์ พด. จานวน ๘๖,๐๐๐ ซอง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้ างจัดจ้ างขยายเชื ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จานวน ๘๖,๐๐๐ ซอง ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๑,๒๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนหนึง่ หมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)
๑. จ้ างขยายเชื ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ จานวน ๑๘,๐๐๐ ซอง
๒. จ้ างขยายเชื ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ จานวน ๑๙,๐๐๐ ซอง
๓. จ้ างขยายเชื ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ จานวน ๑๖,๐๐๐ ซอง
๔. จ้ างขยายเชื ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ จานวน ๑๓,๐๐๐ ซอง
๕. จ้ างขยายเชื ้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จานวน ๒๐,๐๐๐ ซอง
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราวเนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่
ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ น
ผู้ทิ ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติ
บุคคลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงาน
ในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอ
ให้ แก่กรมพัฒนาที่ดิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ น
แต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้

๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคุ คล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้ าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๙,๗๕๐ บาท หนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้ าง
ต้ องเป็ นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่านัน้ และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มี
กฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
๑๒. ผู้เสนอราคาต้ องมีห้องปฏิบตั ิการจุลนิ ทรี ย์ที่มีความพร้ อมด้ านอุปกรณ์
เทคนิค เจ้ าหน้ าที่เทคนิคด้ านจุลนิ ทรี ย์ และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ตู้เขี่ยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
ถังหมักจุลนิ ทรี ย์ ตู้บม่ เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ หม้ อนึง่ ความดันไอน ้าสาหรับฆ่าเชื ้อ เครื่ องผสม
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ มีโรงงานผลิตหรื อสถานที่ประกอบการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรี ย์สาหรับ
ทาเป็ นผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรี ย์เชิงพาณิชย์
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทาง
ธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์
โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจากชาระเงิน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.ldd.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๒๙๗๒ ในวัน
และเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของ
งาน โปรดสอบถามมายัง กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านทางอีเมล์ r04_1@ldd.go.th หรื อช่องทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะ
ชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ldd.go.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ชาติชาย ประสาระวัน
(นายชาติชาย ประสาระวัน)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑
และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ซื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
ดวงเดือน พรมขันธ์
(นางสาวดวงเดือน พรมขันธ์)
นักจัดการงานทัว่ ไป
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดย นางสาวดวงเดือน พรมขันธ์ นักจัดการงานทัว่ ไป
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓

