
 

ประกาศกรมพัฒนาที�ดนิ โดย สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๗ 

เรื�อง ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื "อสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๗ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื !อ
สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั !งนี !เป็นเงินทั !งสิ !น ๗,๖๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื�นเจ็ดพนัห้าร้อย
บาทถ้วน) 
                 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ! 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว
ตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ !งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ !งงานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ ทิ !งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั !นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื !อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ 
โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๗ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั !งนี ! 
                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิMหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ !นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิMความคุ้มกนัเชน่ว่านั !น 

                 ๑๐. ไมเ่ป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักําหนด 

 



                 ๑๑. ผู้ เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างในวงเงินไมน้่อย
กวา่ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายวา่
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญัตใิห้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่น
ท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานเอกชนที�กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดนิเขต ๗เชื�อถือ 
                     ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ! 
                     (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่โดยหลกัการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ โดยหลกัการนิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�
เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัทางราชการ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั !นสามารถใช้ผลงานของผู้ ร่วมค้าหลกัราย
เดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้ 
                     ทั !งนี ! "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็น
นิตบิคุคลตอ่หนว่ยงานของรัฐซึ�งมีหน้าที�รับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
                 ๑๒. ผู้ เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๓. ผู้ เสนอราคาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย
ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๔. ผู้ เสนอราคาซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต ่การ
จา่ยเงินแตล่ะครั !งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กิน สามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

                 ๑๕. - ผู้ เสนอราคาต้องมีเครื�องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ถงัหมกัเชื !อจลุินทรีย์ ตู้บม่เชื !อจลุินทรีย์ หม้อนึ�ง
ความดนัไอนํ !า สําหรับฆา่เชื !อสําหรับผลิตเป็นอตุสาหกรรม เครื�องผสมเชื !อจลุินทรีย์ และเครื�องปิดผนกึซอง 
ห้องปฏิบตักิารจลุินทรีย์ที�มีความพร้อมด้านอปุกรณ์ เทคนิค และเจ้าหน้าที�เทคนิคด้านจลุินทรีย์ และโรงงานผลิต
การขยายเชื !อพร้อมสถานที�ผึ�งเชื !อ สําหรับทําเป็นผลิตภณัฑ์จลุินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
 
 
 



                กําหนดยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื !อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
ผา่นทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ในระหวา่งวนัที� ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวนัที� ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื !อจดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวนัและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสถานที�หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายงั กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดนิเขต ๗ ผา่นทางอีเมล์ rcd_f@ldd.go.th , rcd_h@ldd.go.th
ภายในวนัที� ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๗จะชี !แจงรายละเอียด
ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ http://rcd.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th  
ในวนัที� ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
  

                ประกาศ ณ วนัที�   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นางจิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ) 

ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดนิเขต ๗ 

ปฏิบตัริาชการแทนอธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ 
 

  
  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที� ๑ และเอกสารสว่นที� 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั !งแตว่นัที�ซื !อเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 


