ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและกลุ่มผู้จัดหาสมุนไพรจากธรรมชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและกลุ่มผู้จัดหาสมุนไพรจากธรรมชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
วัสดุโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัด
จานวน
๑
โครงการ
มหาสารคาม กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้
ปลูกสมุนไพรและกลุ่มผู้จัดหาสมุนไพร
จากธรรมชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒๗ รายการ
๑.ตะไคร้พันธุ์เกษตร จานวน ๑๘,๑๐๕ ต้น ๒. ตะไคร้หอม พันธุ์ชวา,พันธุ์ลังกา จานวน ๘,๔๐๐ ต้น ๓. ขมิ้นชัน พันธุ์
แดงสยาม๑,พันธุ์ตรัง ๘๔-๒ จานวน ๒,๔๐๐ กิโลกรัม ๔. ขมิ้นอ้อย จานวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕. ไพล พันธุ์ไพรเหลือง
จานวน ๑,๔๐๐ กิโลกรัม ๖. มะกรูด จานวน ๓๘๔ ต้น ๗. ขิง จานวน ๘๐๐ กิโลกรัม ๘. กระเจี๊ยบแดง พันธุ์ซูดาน
จานวน ๑๐ กิโลกรัม ๙. กระเพราแดง จานวน ๐.๒๕ กิโลกรัม ๑๐. พริกไทย พันธุ์ซาราวัค,พันธุ์ซีลอน จานวน
๑,๖๐๐ ต้น ๑๑. มะขามป้อม พันธุ์ไทย จานวน ๔๘๔ ต้น ๑๒. ฟ้าทะลายโจร จานวน ๑ กิโลกรัม ๑๓. มะแว้งเครือ
จานวน ๓,๒๐๐ ต้น ๑๔. สมอภิเภก จานวน ๓๐๐ ต้น ๑๕. สมอไทย จานวน ๓๐๐ ต้น ๑๖. มะตูม จานวน ๒๐๑ ต้น
๑๗. เสลดพังพอน จานวน ๒,๐๐๐ ต้น ๑๘. อบเชย จานวน ๑๐๐ ต้น ๑๙. กฤษณา จานวน ๔๐๐ ต้น ๒๐. ใบบัวบก
จานวน ๑,๒๕๐ ต้น ๒๑. หนุมานประสานกาย จานวน ๖๒๕ ต้น ๒๒. เหงือกปลาหมอ จานวน ๒๕๐ ต้น ๒๓. ดีปลี
จานวน ๖๐๐ ต้น ๒๔. ว่านนางคา จานวน ๒๐๐ กิโลกรัม ๒๕. ว่านชักมดลูก จานวน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ๒๖.
ทองพันชั่ง จานวน ๒๐๐ ต้น ๒๗. เพกา จานวน ๓๐๐ ต้น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดมหาสารคาม ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mahasarakham.doae.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๗๗๗๐๔๓ ๐๔๓๗๗๗๑๓๗ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประยูร สุวรรณคา
(นายประยูร สุวรรณคา)
เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

