
( สําเนา )
ประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ สุราษฎร�ธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ$าง(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ$างขยายเช้ือสารเร.งซุปเปอร� พด. จํานวน ๕ รายการ รวม ๑๗๔,๕๐๐ 
ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร�ธานี มีความประสงค� ประกวดราคาจ าง(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ าง
ขยายเช้ือสารเร.งซุปเปอร� พด. จํานวน ๕ รายการ รวม ๑๗๔,๕๐๐ ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(e-bidding)

ดังนี้ 
                     1. เช้ือสารเร.ง ซุปเปอร� พด.1 จํานวน 40,000 ซอง
                     2. เช้ือสารเร.ง ซุปเปอร� พด.2 จํานวน 62,000 ซอง
                     3. เช้ือสารเร.ง ซุปเปอร� พด.3 จํานวน 30,000 ซอง
                     4. เช้ือสารเร.ง ซุปเปอร� พด.6 จํานวน 12,500 ซอง
                     5. เช้ือสารเร.ง ซุปเปอร� พด.7 จํานวน 30,000 ซอง

รวม 174,500 ซอง ราคากลางของงาน ในการประกวดราคาคร้ังน้ีเปGนเงิน 2,489,250 บาท (สอง
ล านสี่หมื่นแปดหม่ืนเก าพันสองร อยห าสิบบาทถ วน) 

ผู มีสิทธิเสนอราคาจะต องมีคุณสมบัติ ดังต.อไปนี้
๑. เปGนนิติบุคคลผู มีอาชีพรับจ างงานท่ีประกวดราคาจ างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล.าว
๒. ไม.เปGนผู ท่ีถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายช่ือผู ท้ิงงานของทางราชการ และได แจ งเวียนช่ือแล ว
๓. ไม.เปGนผู มีผลประโยชน�ร.วมกันกับผู ย่ืนข อเสนอราคารายอื่นท่ีเข าย่ืนข อเสนอให แก. สํานักงานพัฒนา

ท่ีดินเขต ๑๑ สุราษฎร�ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม.เปGนผู กระทําการอันเปGนการขัดขวาง
การแข.งขันราคาอย.างเปGนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�คร้ังนี้

๔. ไม.เปGนผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม.ยอมขึ้นศาลไทย เว นแต.รัฐบาลของผู เสนอ
ราคาได มีคําส่ังให สละสิทธิ์ความคุ มกันเช.นว.านั้น

๕. ผู เสนอราคาต องไม.เปGนผู ท่ีถูกประเมินสิทธิผู เสนอราคาในสถานะท่ีห ามเข าเสนอราคาและห ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด

๖. ต องเปGนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ าง ในวงเงินไม.น อยกว.า 
1,240,000 บาท และเปGนผลงานที่เปGนคู.สัญญาโดยตรงกับส.วนราชการ หน.วยงานตามกฎหมายว.าด วยระเบียบบริหาร
ราชการส.วนท องถิ่น หน.วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให มีฐานะเปGนราชการบริหารส.วนท องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน.วยงานเอกชนท่ีสํานักงานฯ เช่ือถือ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข าเปGนคู.สัญญาต องไม.อยู.ในฐานะเปGนผู ไม.แสดงบัญชีรายรับรายจ.าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ.ายไม.ถูกต องครบถ วนในสาระสําคัญ

๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข าเปGนคู.สัญญากับหน.วยงานภาครัฐ ซ่ึงได ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ี
เว็บไซต�ศูนย�ข อมูลจัดซื้อจัดจ างภาครัฐ

๙. คู.สัญญาต องรับและจ.ายเงินผ.านบัญชีธนาคาร เว นแต.การจ.ายเงินแต.ละครั้งซึ่งมีมูลค.าไม.เกิน สาม
หม่ืนบาทคู.สัญญาอาจจ.ายเปGนเงินสดก็ได 

๑๐. ผู เสนอราคา ต องมีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร� ได แก. ถังหมักเช้ือจุลินทรีย� ตู บ.มเช้ือจุลินทรีย� หม อนึ่ง



สําเนาถูกต อง

สมพิศ พันธุ
(นางสาวสมพิศ พันธุ)

เจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
โดย นางสาวสมพิศ พันธุ เจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) เลขท่ี E ๙/๒๕๕๙

ความดันไอน้ํา สําหรับฆ.าเช้ือสําหรับผลิตเปGนอุตสาหกรรม เคร่ืองผสมเช้ือจุลินทรีย� และเคร่ืองปiดผนึกซอง ห องปฏิบัติ
การจุลินทรีย�ที่มีความพร อมด านอุปกรณ� เทคนิค และเจ าหน าท่ีเทคนิคด าน จุลินทรีย� และโรงงานผลิตการขยายเช้ือ
พร อมสถานท่ีผ่ึงเช้ือ สําหรับทําเปGนผลิตภัณฑ�จุลินทรีย�เชิงพาณิชย�

กําหนดยื่นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ต้ังแต.เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู สนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ได ทางระบบจัด
ซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�และชําระเงินผ.านทางธนาคาร ในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๙ โดยดาวน�โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� ได ภายหลังจากชําระเงินเปGนท่ีเรียบ
ร อยแล วก.อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได ที่เว็บไซต� http://www.ldd.go.th,http://r11.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ถวิล ม่ังนุ ย

(นายถวิล มั่งนุ ย)

ผู อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช

รักษาราชการแทน ผู อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑


