(ร่าง)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิต
และขยายพืชพันธุ์ดี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำ
การและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

------------------------------------------กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร โดย ศู น ย์ ข ยายพั นธุ์ พื ชที่ 9 จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ค วามประสงค์ จ ะ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี
ปรับ ปรุงสิ่ งก่อสร้ างอื่น จำนวน 9 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่ งก่อสร้างประกอบ จำนวน
๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิ น
ทั้งสิ้น 9,993,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพัน บาทถ้วน) และงบประมาณในการประกวดราคา
ครั้งนี้วงเงินงบประมาณ 10,005,000 บาท (สิบล้านห้าพันบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Hardening Green House
Stage ๒) จำนวน 1 แห่ง
๒. ปรับปรุงโรงปั้มน้ำ (เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร) จำนวน 1 แห่ง
๓. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพืชพร้อมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร จำนวน 1 แห่ง
๔. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Shade House Stage ๓)
จำนวน 1 แห่ง
๕. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Hardening Green House
Stage ๑) จำนวน 1 แห่ง
๖. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ (Nuclear House) จำนวน 1 แห่ง
๗. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Foundation House)
จำนวน 1 แห่ง
๘. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Demonstration House)
จำนวน 1 แห่ง
๙. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ (Seedling House) จำนวน 1 แห่ง
๑๐. ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง
ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
/กำหนด...

-๒กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542
๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑1. ผู้ ยื่ นข้ อเสนอต้ องมี ผลงานการก่ อสร้างประเภทเดี ยวกันกับงานที่ จะประกวดราคาจ้ าง ผลงาน
ดังกล่า วต้อ งเป็น ผลงานในสัญ ญาเดีย ว วงเงิน ไม่น้อ ยกว่า 4,500,000 บาท (สี่ล้า นห้า แสนบาทถ้ว น)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จภายในเวลาตามที่สัญญากำหนดซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจ
รับเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้ อมสำเนาสัญญาจ้างและภาพถ่ายผลงาน พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้องประกอบการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อที่ เสน อราคาใน รู ป แบ บ ของ “กิ จ กรรม ร่ ว ม ค้ า ” ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้
๑. กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า ”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๒. กรณีกิจ การร่ว มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ล ะนิติบุคคลที่เข้าร่ว มค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ า
หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
13. ต้ อ งมี บุ ค ลากรเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม งานก่ อ สร้ าง ซึ่ ง เป็ น วิ ศ วกรผู้ ซึ่ งได้ รับ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบวิช าชี พวิศวกรรมควบคุ ม ของสภาวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคี สาขาวิศ วกรรมโยธาอย่างน้อย 1 คน
โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของสภาวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องก่อนลงนามในสัญญา
/ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-๓ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยเล็กทรอนิกส์
ในวันที่....................ระหว่างเวลา........................น. ถึง ........................น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aopdt01@doae.go.th หรือwww.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๔-๐๓๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการรายละเอียด
โปรดสอบถามมายัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี งานพัสดุ ผ่านทางอีเมล์ aopdt01@doae.go.th
หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่........................โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี
จะชี้แจงรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.aopdt01@doae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
ในวันที่.....................

ประกาศ ณ วันที่………………………..พ.ศ..............

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

