( สําเนา )
ประกาศสํานักงานพัฒนาที�ดนิ เขต ๗
เรื� อง ประกวดราคาจ้ างขยายเชือ� สารเร่ งซุปเปอร์ พด.๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ จํานวน ๑๑๘,๐๐๐ ซอง ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานพัฒนาที�ดินเขต ๗ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างขยายเชื �อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ ๒
๓ ๖ และ ๗ จํานวน ๑๑๘,๐๐๐ ซอง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้ างใน
การประกวดราคาครัง� นี �เป็ นเงินทังสิ
� �น ๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง� ล้ านหกแสนเจ็ดหมื�นแปดพันบาทถ้ วน)
ผู้ยื�นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี �
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง� อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื�นข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั� คราว
เนื�องจากเป็ นผู้ที�ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง� ถูกระบุชื�อไว้ ในบัญชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้ แจ้ งเวียนชื�อให้ เป็ นผู้ทิ �งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง� รวมถึงนิติบคุ คลที�ผ้ ทู ิ �งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
� วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจัดซื �อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื�นข้ อเสนอราคารายอื�นที�เข้ ายื�นข้ อเสนอให้ แก่สํานักงานพัฒนา
ที�ดินเขต ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง� นี �
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ�หรื อความคุ้มกัน ซึง� อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทย เว้ นแต่ รัฐบาลของผู้ยื�นข้ อ
เสนอได้ มีคําสัง� ให้ สละเอกสิทธิ�และความคุ้มกันเช่นว่านัน�
๑๐. ผู้ยื�นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื �อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื�นข้ อเสนอต้ องยื�นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื �อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที�
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื �อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั � วนั ที�ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที�เว็บไซต์ http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรื อ

www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมา
ยัง สํานักงานพัฒนาที�ดินเขต ๗ ผ่านทางอีเมล์ r07_2@ldd.go.th หรื อช่องทางตามที�กรมบัญชีกลางกําหนดภาย
ในวันที� ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสํานักงานพัฒนาที�ดินเขต ๗จะชี �แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
http://r07.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที� ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที� ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
นคริ นทร์ ชมภู
(นายนคริ นทร์ ชมภู)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที�ดินเขต ๗
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที�ดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที� ๑ และเอกสารส่วนที�
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั � วนั ที�ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
อาภิสญา รัตนะ
(นางสาวอาภิสญา รัตนะ)
เจ้ าพนักงานธุรการ
ประกาศขึ �นเว็บวันที� ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โดย นางสาวอาภิสญา รัตนะ เจ้ าพนักงานธุรการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� E๒/๒๕๖๖

