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( สําเนา )
ประกาศกรมปาไม

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือกลาไม จํานวน ๒๔๔,๑๕๐ กลา ของหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและ

ปาสียัดที่ ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมปาไม มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อกลาไม จํานวน ๒๔๔,๑๕๐ กลา ของหนวยฟนฟูสภาพปา

สงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัดท่ี ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๗๐๘,๐๓๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดพันสามสิบหาบาท

ถวน) ตามรายการ ดังน้ี  

                ซื้อกลาไม จํานวน ๒๔๔,๑๕๐ กลา ของหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด

ที่ ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมปาไม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                   ๑๑. ผูยื่นเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยการวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส มีผลงานประเภทงานเพาะชํากลาไม หรือจัดสงกลาไมกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยจะตองมี

หนังสือรับรองผลงาน /สัญญาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๕๐ % ของงานท่ีจะเสนอราคา
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สําเนาถูกตอง
 

วิภาวี สินสืบผล

(นางสาววิภาวี สินสืบผล)

 เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

 โดย นางสาววิภาวี สินสืบผล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒

                 ๑๒. ราคาท่ีเสนอเปนราคาที่จัดสงถึงพื้นที่เปาหมายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

                 ๑๓. ผูยื่นเสนอราคาจะตองมีแปลงผลิตกลาไมอยูในเขตภาคกลางหรือภาคตะวันออกเทานั้น และมี

ระยะหางจากพ้ืนท่ีปลูกปาทั่วไปของหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัดที่ ๗ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไมเกิน ๔๐๐ กิโลเมตร เพ่ือลดความบอบชํ้าของตนกลาจากการขนสงระยะทางไกล ๆ ซึ่งจะมีผลตอการ

เจริญเติบโตของตนไมที่นํามาปลูกได ทั้งนี้ ใหจัดทําแผนที่แสดงที่ตั้งแปลงผลิตกลาที่ใชเสนอราคาประกอบดวย       

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต cgd.go.th forest.go.th

http://new.forest.go.th/prachinburi/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท

หมายเลข ๐๓๗๔๕๒๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมปาไม ผานทางอีเมล forest4112@forest.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๒๖

มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกรมปาไมจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต cgd.go.th forest.go.th

http://new.forest.go.th/prachinburi/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

ธวัชชัย วิจิตรวงษ 

(นายธวัชชัย วิจิตรวงษ)

เจาพนักงานปาไมอาวุโส ทําหนาที่

ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 



 

 บก.๐๖ 

 
 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใชง่านก่อสร้าง 

 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ซื้อกล้าไม้ จ านวน 244,150 กล้า กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพื่อชีวิตที่ดีข้ึน 
                 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา   

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัดที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา   
                                      ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  708,035 บาท  (เจ็ดแสนแปดพันสามสิบห้าบาทถ้วน) 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ณ   วันที ่ 24   มิถุนายน  2562 
    เป็นเงิน                           708,035                   บาท  (เจ็ดแสนแปดพันสามสิบห้าบาทถ้วน) 
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                       -                   บาท 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
     คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

6. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
6.1 นายสุเทพ พุ่มเทศ   นักวิชาการป่าไม้ช านาญาการ   

    6.2 นายเทียนชัย   ปรีดา   เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
    6.3 นายยงยุทธ   มารยาท   เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
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