( สําเนา )
ประกาศศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา
เรื อง
ั ฑ์ การเกษตร จํานวน ๓ รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซือครุ ภณ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือครุภณ
ั ฑ์การเกษตร จํานวน ๓ รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซือในการประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๙,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท (เก้ าล้ านหกแสนห้ าหมืนบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี
๑
คัน
๑. รถฟาร์ มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือน
จํานวน
๔ ล้ อ ขนาด ๙๕ แรงม้ า
๒. เครื องอัดก้ อนพืชพร้ อมห่อพลาสติก
จํานวน
๑
เครื อง
๓. รถยกขนย้ ายก้ อนพืช พร้ อมอุปกรณ์
จํานวน
๑
คัน
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทงงานของหน่
ิ
วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
ศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๕
มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://nutrition.dld.go.th/nutrition/index.php/writenakornrachasrima หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๙๔๙๖๙๖๒,๐๔๔-๓๑๑๖๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เศกสรรค์ สวนกูล
(นายเศกสรรค์ สวนกูล)
ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิบดีกรมปศุสตั ว์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
เศกสรรค์ สวนกูล
(นายเศกสรรค์ สวนกูล)
ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา
ประกาศขึนเว็บวันที ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดย นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๔/๒๕๖๑

