
( สําเนา )
ประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ สุราษฎร�ธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ$างผลิตเส้ือหมอดินอาสา จํานวน ๔,๕๖๙ ตัว (๗๓.๑๔.๑๗.๐๓ ) โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร�ธานี มีความประสงค� ประกวดราคาจ างผลิตเส้ือหมอดินอาสา 
จํานวน ๔,๕๖๙ ตัว (๗๓.๑๔.๑๗.๐๓ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

๑. เส้ือหมอดินอาสาจังหวัด จํานวน ๗ ตัว
๒. เส้ือหมอดินอาสา จํานวน ๔,๕๖๒ ตัว

ราคากลางของงาน ในการประกวดราคาคร้ังนี้เป>นเงิน ๒,๐๕๖,๐๕๐.๐๐ บาท (สองล านห าหมื่นหก
พันห าสิบบาทถ วน)  

ผู มีสิทธิเสนอราคาจะต องมีคุณสมบัติ ดังตDอไปนี้
๑. เป>นนิติบุคคลผู มีอาชีพรับจ างงานท่ีประกวดราคาจ างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกลDาว
๒. ไมDเป>นผู ท่ีถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายช่ือผู ท้ิงงานของทางราชการ และได แจ งเวียนช่ือแล ว
๓. ไมDเป>นผู มีผลประโยชน�รDวมกันกับผู ย่ืนข อเสนอราคารายอื่นท่ีเข าย่ืนข อเสนอให แกD สํานักงานพัฒนา

ท่ีดินเขต ๑๑ สุราษฎร�ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไมDเป>นผู กระทําการอันเป>นการขัดขวาง
การแขDงขันราคาอยDางเป>นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�คร้ังนี้

๔. ไมDเป>นผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมDยอมขึ้นศาลไทย เว นแตDรัฐบาลของผู เสนอ
ราคาได มีคําส่ังให สละสิทธิ์ความคุ มกันเชDนวDานั้น

๕. ผู เสนอราคาต องไมDเป>นผู ท่ีถูกประเมินสิทธิผู เสนอราคาในสถานะท่ีห ามเข าเสนอราคาและห ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข าเป>นคูDสัญญาต องไมDอยูDในฐานะเป>นผู ไมDแสดงบัญชีรายรับรายจDาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจDายไมDถูกต องครบถ วนในสาระสําคัญ

๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข าเป>นคูDสัญญากับหนDวยงานภาครัฐ ซ่ึงได ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ี
เว็บไซต�ศูนย�ข อมูลจัดซื้อจัดจ างภาครัฐ

๘. คูDสัญญาต องรับและจDายเงินผDานบัญชีธนาคาร เว นแตDการจDายเงินแตDละครั้งซึ่งมีมูลคDาไมDเกิน สาม
หม่ืนบาทคูDสัญญาอาจจDายเป>นเงินสดก็ได 

๙. ผู เสนอราคาต องเป>นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ าง ในวงเงิน 
ไมDน อยกวDา ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล านบาทถ วน)และเป>นผลงานท่ีเป>นคูDสัญญาโดยตรงกับสDวนราชการ หนDวย
งานตามกฎหมายวDาด วยระเบียบบริหารราชการสDวนท องถิ่น หนDวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให มีฐานะเป>นราชการ
บริหารสDวนท องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนDวยงานเอกชนท่ีสํานักงานเช่ือถือ

๑๐. ผู เสนอราคา ต องเสนอตัวอยDางเส้ือท่ีผลิต เส้ือหมอดินจังหวัด , เส้ือหมอดินอาสา ตามแบบท่ี
กําหนดมาอยDางละ ๑ ตัว และต องแนบใบรับรองคุณภาพ โครงสร างผ าตัวนอก จากสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมส่ิงทอ หลังจากยื่นเอกสารเสนอราคาแล ว ภายใน ๕ วัน (หากไมDมีใบรับรองจะไมDรับ
พิจารณา)



สําเนาถูกต อง

สมพิศ พันธุ
(นางสาวสมพิศ พันธุ)

เจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดย นางสาวสมพิศ พันธุ เจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) เลขท่ี E ๑๐/๒๕๕๙

ผู ท่ีซ้ือเอกสารประกวดราคาแล ว ให นําหลักฐานการซ้ือเอกสาร มาติดตDอขอรับตัวอยDางผ า ตัดเส้ือหมอ
ดินอาสา ได ที่ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ ตําบลทDาข าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร�ธานี โทรศัพท�หมายเลข 

๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวันและเวลาราชการ

กําหนดยื่นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตDเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู สนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ได ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�และชําระเงินผDานทางธนาคาร ในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ โดยดาวน�โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� ได ภายหลังจากชําระเงินเป>นท่ีเรียบ
ร อยแล วกDอนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได ที่เว็บไซต� http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข 
๐ ๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ถวิล ม่ังนุ ย

(นายถวิล มั่งนุ ย)

ผู อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑

หมายเหตุ ผู ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสDวนท่ี ๑ และเอกสารสDวนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได ต้ังแตDวันที่ ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 


