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( สําเนา )
ประกาศกรมปาไม

เรื่อง ประกวดราคาจางปลูกปาท่ัวไป เนื้อที่ ๓๐๐ ไร กิจกรรมโครงการฟนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ของหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไครที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding)

                 กรมปาไม มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางปลูกปาทั่วไป เนื้อที่ ๓๐๐ ไร กิจกรรมโครงการฟนฟู

ระบบนิเวศในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ของหนวยฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ปาหวยไครที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาคร้ังนี้เปนเงินทั้งสิ้น

๘๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมปาไม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                   ๑๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๑๐ ตามขั้น

ตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนดังกลาว ในวันยื่นเอกสาร

เสนอราคาดวย

                ๑๒. มีประสบการณการทํางานกับหนวยงานราชการหรือเอกชนในดานการปลูกปา หรือบํารุงสวนปา

อยางใดอยางหน่ึง ในประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาการปลูกปาทั่วไป อยางนอย   ไมนอยกวา    ๒ ป โดยมี
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สําเนาถูกตอง
 

วิภาวี สินสืบผล

(นางสาววิภาวี สินสืบผล)

 เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 โดย นางสาววิภาวี สินสืบผล เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๗/๒๕๖๒

เอกสารหลักฐานยืนยัน หรือมีหนังสือรับรอง/สัญญา ในวงเงินไมนอยกวา ๒๐% ของงานที่จะเสนอราคา
 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๖ มิถุนายน 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

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมปาไม ผานทางอีเมล forest4112@forest.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๙

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

http://new.forest.go.th/prachinburi/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

ธวัชชัย วิจิตรวงษ 

(นายธวัชชัย วิจิตรวงษ)

เจาพนักงานปาไมอาวุโส ทําหนาที่

ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 



แบบ บก.06 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานกอ่สร้าง 

 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ จ้างปลูกป่าทั่วไป  เนื้อที่ 300 ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ              .  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  หน่วยฟื้นฟสูภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ที่ 1 จังหวัดปราจีนบรุี                         . 
          ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบรุี                                               .  

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       877,500  บาท  (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)                     . 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  14 มิถุนายน  2562            . 
    เป็นเงิน                             877,500             บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                      -                   บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 ตามราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 

6. รายช่ือเจ้าหน้าทีผู่้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทกุคน 
    6.1 นายเทียนชัย ตรีชิต  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส      
    6.2 นายสุเทพ  พุ่มเทศ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  
    6.3 นายชัยนันท์ อิ่มเจริญ  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  
     
 
 

 
 
 
 
 
 


	ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ ห้วยไคร้ 1
	บก 06 ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ ห้วยไคร้ 1

