( สําเนา )
ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖ กรมพัฒนาที่ดนิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างจัดจ้ างขยายเชือ้ สารเร่ งซุปเปอร์ พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ จํานวน ๒๕๘,๓๐๐ ซอง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖ กรมพัฒนาที่ดนิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างจัดจ้ างขยายเชื ้อ
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ จํานวน ๒๕๘,๓๐๐ ซอง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานจ้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๓,๘๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้ านแปด
แสนแปดหมื่นห้ าพันหนึง่ ร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทยเว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคําสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิตบิ คุ คล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๒,๕๕๐.-บาท ซึง่ หนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้ างต้ องเป็ นวงเงินในสัญญาเดียวกัน
เท่านัน้ และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฏหมายบัญญัตใิ ห้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
๒.๑๕ ผู้เสนอราคาต้ องมีห้องปฏิบตั กิ ารจุลินทรี ย์ที่มีความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ เทคนิค เจ้ าหน้ าที่
เทคนิคด้ านจุลินทรี ย์ และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ตู้เขี่ยเชื ้อจุลินทรี ย์ ถังหมักเชื ้อจุลินทรี ย์ ตู้บม่
เชื ้อจุลินทรี ย์ หม้ อนึง่ ความดันไอนํ ้าสําหรับฆ่าเชื ้อ เครื่ องผสมเชื ้อจุลินทรี ย์ มีโรงงานหรื อสถานประกอบการผลิต
และบรรจุผลิตภัณฑ์จลุ ินทรี ย์ สําหรับทําเป็ นผลิตภัณฑ์จลุ ินทรี ย์เชิงพาณิชย์
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ r๐๖.ldd.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๒๑๑๖๗ ต่อ ๑๗ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖ กรมพัฒนาที่ดนิ ผ่านทางอีเมล์ E-mail : r06_2 @ ldd.go.th หรื อช่องทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................ โดยสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖ กรมพัฒนาที่ดนิ จะ
ชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ r06.ldd.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ถาวร มีชยั
(นายถาวร มีชยั )
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖
ปฏิบตั ริ าชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดนิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
พัชริ นทร์ ศุขอร่าม
(นางพัชริ นทร์ ศุขอร่าม)
เจ้ าพนักงานธุรการ
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
โดย นางพัชริ นทร์ ศุขอร่าม เจ้ าพนักงานธุรการ

