ประกาศกรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๗
เรื อง ประกวดราคาจ้ างจ้ างขยายเชือ" สารเร่ งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๗ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้ างจ้ างขยายเชื !อ
สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง! นี !เป็ นเงินทังสิ
! !น ๗,๖๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้ านหกแสนเก้ าหมืนเจ็ดพันห้ าร้ อย
บาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี !
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
ตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ !งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ !งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิ !งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
! วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื !อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กรมพัฒนาทีดิน
โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง! นี !
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิMหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ !นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิMความคุ้มกันเช่นว่านัน!
๑๐. ไม่เป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนด

๑๑. ผู้เสนอราคาต้ องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ างในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่า
ด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิน หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วน
ท้ องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๗เชือถือ
ผู้เสนอราคาทีเสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี !
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่ วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดง
เป็ นผลงานของกิจการร่ วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักการนิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที
เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที
กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื !อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
!
ผลงานของผู้ร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานของกิจการร่ วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี
! ! "กิจการร่ วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลต่อหน่วยงานของรัฐซึงมีหน้ าทีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
๑๒. ผู้เสนอราคา ต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื !อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๓. ผู้เสนอราคาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้เสนอราคาซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครัง! ซึงมีมลู ค่าไม่เกิน สามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๑๕. - ผู้เสนอราคาต้ องมีเครื องมือวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ถังหมักเชื !อจุลินทรี ย์ ตู้บม่ เชื !อจุลินทรี ย์ หม้ อนึง
ความดันไอนํ !า สําหรับฆ่าเชื !อสําหรับผลิตเป็ นอุตสาหกรรม เครื องผสมเชื !อจุลินทรี ย์ และเครื องปิ ดผนึกซอง
ห้ องปฏิบตั กิ ารจุลินทรี ย์ทีมีความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ เทคนิค และเจ้ าหน้ าทีเทคนิคด้ านจุลินทรี ย์ และโรงงานผลิต
การขยายเชื !อพร้ อมสถานทีผึงเชื !อ สําหรับทําเป็ นผลิตภัณฑ์จลุ ินทรี ย์เชิงพาณิชย์

กําหนดยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื !อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื !อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซื !อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื !อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจากชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://r๐๗.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับสถานทีหรื อแบบรู ปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๗ ผ่านทางอีเมล์ rcd_f@ldd.go.th , rcd_h@ldd.go.th
ภายในวันที ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๗จะชี !แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://rcd.ldd.go.th , www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๗
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาทีดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ! วนั ทีซื !อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

