ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมสงเสริมการ
ผลิตมันสําปะหลัง (แปลงใหญ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมสงเสริมการผลิตมันสําปะหลัง (แปลงใหญ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๓,๑๒๕.๐๐ บาท (สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) ตาม
รายการ ดังนี้
วัสดุการเกษตร รวม ๔ รายการ
จํานวน
๑
โครงการ
๑. ทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุดี
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลํา
๒. ปุยอินทรียชนิดเม็ด
จํานวน ๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. ปุยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕
จํานวน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. สารแชทอนพันธุมันสําปะหลัง
(ไทอะมีโทแซม) จํานวน ๒๕ กิโลกรัม
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
/8. ไมเปนผูมีผลประโยชน...

-2๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูเสนอราคา ตองมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห ( ปุยอินทรียชนิดเม็ด ) และตองมีใบรับรอง
จากกรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร เปนผูตรวจสอบคุณภาพใหไวเปน
หลักฐานประกันคุณลักษณะดวย ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล
๑๕. ผูเสนอราคาตองมีใบอนุญาตขายปุย หรือมีไวเพื่อจําหนาย ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.๒๕๑๘ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ข.ป.๑)
๑๖. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายปุยอินทรียชนิดเม็ด
(กรณีเปนผูแทนจําหนายตองมีหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตยี่หอที่นําเสนอ)
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.mahasarakham.doae.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๗๗๗๐๔๓ ๐๔๓๗๗๗๑๓๗ ในวันและเวลา
ราชการ
/ผูสนใจตองการทราบ...

-3ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดมหาสารคาม ผานทางอีเมล mahasarakham@doae.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดมหาสารคามจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต www.mahasarakham.doae.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายประยูร สุวรรณคํา)
เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

(คูฉบับ)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมสงเสริมการ
ผลิตมันสําปะหลัง (แปลงใหญ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสงเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมสงเสริมการผลิตมันสําปะหลัง (แปลงใหญ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๓,๑๒๕.๐๐ บาท (สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) ตาม
รายการ ดังนี้
วัสดุการเกษตร รวม ๔ รายการ
จํานวน
๑
โครงการ
๑. ทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุดี
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลํา
๒. ปุยอินทรียชนิดเม็ด
จํานวน ๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. ปุยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕
จํานวน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. สารแชทอนพันธุมันสําปะหลัง
(ไทอะมีโทแซม) จํานวน ๒๕ กิโลกรัม
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
/8. ไมเปนผูมีผลประโยชน...

-2๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูเสนอราคา ตองมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห ( ปุยอินทรียชนิดเม็ด ) และตองมีใบรับรอง
จากกรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร เปนผูตรวจสอบคุณภาพใหไวเปน
หลักฐานประกันคุณลักษณะดวย ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล
๑๕. ผูเสนอราคาตองมีใบอนุญาตขายปุย หรือมีไวเพื่อจําหนาย ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.๒๕๑๘ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ข.ป.๑)
๑๖. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายปุยอินทรียชนิดเม็ด
(กรณีเปนผูแทนจําหนายตองมีหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตยี่หอที่นําเสนอ)
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.mahasarakham.doae.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๗๗๗๐๔๓ ๐๔๓๗๗๗๑๓๗ ในวันและเวลา
ราชการ
/ผูสนใจตองการทราบ...

-3ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดมหาสารคาม ผานทางอีเมล mahasarakham@doae.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดมหาสารคามจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต www.mahasarakham.doae.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายประยูร สุวรรณคํา)
เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

