
( สาํเนา )
ประกาศสาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื 'อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จาํนวน ๕๗๓,๐๐๐ ซอง (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) โดยวิธี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 มีความประสงค์ สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างขยายเชื $อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จํานวน ๕๗๓,๐๐๐ ซอง (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) โดยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

 * กิจกรรมสง่เสริมการใช้สารอินทรีย์ จํานวน 398,500  ซอง

� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1    จํานวน 91,500  ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2    จํานวน 124,000  ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.3    จํานวน 65,000  ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.6    จํานวน 50,000  ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.7    จํานวน 68,000  ซอง

                * กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื�อนที� จํานวน 174,500 ซอง

� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1    จํานวน 40,000  ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2    จํานวน 62,000  ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.3    จํานวน 30,000 ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.6    จํานวน 12,500 ซอง
� สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.7    จํานวน 30,000 ซอง

ราคากลางของงาน ในการประกวดราคาครั $งนี $เป็นเงิน 8,189,000.- บาท (แปดล้านหนึ�งแสนแปดหมื�น
เก้าพนับาทถ้วน)  

ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี $
๑. เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒. ไม่เป็นผู้ ที�ถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ $งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ 

 ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั $งนี $
สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

๔. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิUหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ $นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีคําสั�งให้สละสทิธิUความคุ้มกนัเช่นวา่นั $น

๕. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที�ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะที�ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
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สญัญาตามที� กวพ. กําหนด
๖. บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั
๗.บคุคลหรือนิติบคุคลที�จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ�งได้ดําเนินการจดัซื $อจดัจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชี
กลางที�เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐ

๘. คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั $งซึ�งมีมลูค่าไมเ่กิน สาม
หมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่
น้อยกวา่ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมาย
วา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หน่วยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่น
ท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�สํานกังานเชื�อถือ

๑๐. ผู้ เสนอราคา ต้องมีห้องปฏิบตัิการจลุินทรีย์ที�มีความพร้อมด้านอปุกรณ์ เทคนิค เจ้าหน้าที�ด้าน
จลุนิทรีย์ และเครื�องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ เขี�ยเชื $อจลุินทรีย์ ถงัหมกัเชื $อจลุนิทรีย์ ตู้บ่มเชื $อจลุนิทรีย์ หม้อนึ�งความ
ดนัไอนํ $า สําหรับฆา่เชื $อ เครื�องผสมเชื $อจลุินทรีย์ มีโรงงานผลติและบรรจผุลิตภณัฑ์จลุินทรีย์ สําหรับทําเป็น
ผลิตภณัฑ์ จลุนิทรีย์เชิงพาณิชย์

๑๑. ผู้ เสนอราคาต้องแนบภาพถ่ายโรงงาน เครื�องมือวิทยาศาสตร์ (ตามรายละเอียด ข้อ. ๑๐ )
พร้อมแผนที�ตั $งโรงงาน

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายงั 
งานพสัด ุฝ่ายบริหารทั�วไป สํานกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ต.ทา่ข้าม อ.พนุพิน จ.สรุาษฎร์ธานี ดรูาย
ละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; https://process๓.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

กําหนดยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนั
ที� ........................ ตั $งแต่เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

ผู้สนใจสามารถซื $อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบ
จดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ในวนัที� ........................ ถงึวนั
ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระ
เงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; 
http://r๑๑.ldd.go.th; https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที� ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ถวิล มั�งนุ้ย

(นายถวิล มั�งนุ้ย)
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ผู้ อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั $งแตว่นัที� เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา ซื $อ

สําเนาถกูต้อง

สมพิศ พนัธุ
(นางสาวสมพิศ พนัธ)ุ

เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน
ประกาศขึ $นเว็บวนัที� ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๙
โดย นางสาวสมพิศ พนัธ ุเจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน
ไมมี่การจดัทําเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
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