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(ร่ำง) ประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงเหมำปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล ำพูน 
โครงกำรผลิตและขยำยพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตร 

กิจกรรมผลิตและขยำยพืชพันธุ์ดี กำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน จ ำนวน ๖ รำยกำร 
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

--------------------------------------- 
 
  กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน ๖ 
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙,๘๕๗,๖๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 1 (Hardening Greenhouse Stage 1) 
  ๒. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 2 (Hardening Greenhouse Stage 2)  
  ๓. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลจากการเพาะเมล็ด (Seedling Greenhouse) 
  ๔. ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค (Nuclear House) 
  ๕. ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ขยาย (Foundation House) 
  ๖. ปรับปรุงโรงเรือนสาธิต (Demonstration House) 
 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่        
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน ณ วันที่ประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ 
  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๑๐. ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
และเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยก่อนถึงวัน
ยื่นข้อเสนอในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 
๕ ปี (ค าว่า “มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง” หมายถึง งานที่ใช้
เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงาน 
ลักษณะงานที่ต้องด าเนินการและกระบวนการในการท างาน) การยื่นเอกสารจะต้องเป็นส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
       กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
       กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ
เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
       ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
  ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกร   
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ ากว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย 
๑ คน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรที่ยัง            
ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ก่อนลงนามในสัญญาด้วย 
 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.  
 
  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
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  ผู้ ส น ใ จส าม า รถดู ร า ยล ะ เ อี ย ด ได้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www. aopdt09 . doae. go. th หรื อ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๐๙ ๖๒๑๕ ในวันและเวลาราชการ 

 
  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด และ
ขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน       
ผ่านทางอีเมล์ aopdt09@doae.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ .. ...................... 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
อี เ ม ล์  aopdt0 9 @doae. go. th ห รื อ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  www. aopdt0 9 . doae. go. th แ ล ะ 
www.gprocurement.go.th  ในวันที่ ........................ 

 
          ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
             กิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ 
         (นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ) 
      ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน 
      ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
  ส าเนาถูกต้อง 
       ธมลวรรณ สิทธิกัน  
 (นางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน)  
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โดย นางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 


