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ประกาศเชิญชวน

( สำเนา )
ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๗๓๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
บาทสามสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
๑. ชุดน้ำยา StockMarkes for
จำนวน
๑
ชุด
Cattle&#๑๗๔; Bovine
Genotyping System
๒. POP-๗ Polymer for
จำนวน
๑
ชุด
๓๕๐๐/๓๕๐๐xl Genetic Analyzers
๓. POP-๗ Polymer for
จำนวน
๑
ชุด
๓๕๐๐/๓๕๐๐xl Genetic Analyzers
๔. Anode buffer container (ABC)
จำนวน
๑
ชุด
๓๕๐๐ Series
๕. Cathode buffer container
จำนวน
๑
ชุด
(CBC) ๓๕๐๐ Series
๖. ดีเอ็นเอ ขนาดมาตรฐานที่ติดฉลาก
จำนวน
๑
กล่อง/box
ด้วยสารเรืองแสง
๗. POP-๗ Polymer for
จำนวน
๑
ชุด
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๓๕๐๐/๓๕๐๐xl Genetic Analyzers
๘. ชุดน้ำยา StockMarkes for
Cattle&#๑๗๔; Bovine
Genotyping System
๙. ยาวิตามิน เอ ดี๓ อี
๑๐. ฮอร์โมน Buserelin
๑๑. สารสังเคราะห์ PGF๒&#๘๗๓๔;
สำหรับฉีด
๑๒. ยากระตุ้นเมตาบอลิซึม ชนิดฉีด
๑๓. ฮอร์โมน Progesterone ชนิด
สอดช่องคลอด
๑๔. ฮอร์โมน Buserelin
๑๕. สารสังเคราะห์ PGF๒&#๘๗๓๔;
สำหรับฉีด
๑๖. ยากระตุ้นเมตาบอลิซึม ชนิดฉีด
๑๗. ฮอร์โมน Progesterone ชนิด
สอดช่องคลอด
๑๘. ฮอร์โมน Buserelin
๑๙. สารสังเคราะห์ PGF๒&#๘๗๓๔;
สำหรับฉีด
๒๐. ยากระตุ้นเมตาบอลิซึม ชนิดฉีด
๒๑. ฮอร์โมน Progesterone ชนิด
สอดช่องคลอด
๒๒. ยาวิตามิน เอ ดี๓ อี

จำนวน

๑

ชุด

จำนวน
จำนวน
จำนวน

๗๘๐
๑๔๒
๖๐

ขวด/bottle
ขวด/bottle
ขวด/bottle

จำนวน
จำนวน

๘๔
๑๑

ขวด/bottle
ห่อ

จำนวน
จำนวน

๓๖
๑๖

ขวด/bottle
ขวด/bottle

จำนวน
จำนวน

๑๕
๓

ขวด/bottle
ห่อ

จำนวน
จำนวน

๕๒
๒๒

ขวด/bottle
ขวด/bottle

จำนวน
จำนวน

๓๔
๔

ขวด/bottle
ห่อ

จำนวน

๖๐

ขวด/bottle
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ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
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จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://biotech.dld.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๐๑-๒๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
ณรงค์ เลี้ยงเจริญ
(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี
(นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี)
นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
โดย นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี นักจัดการงานทั่วไป
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สทป.e-๒๕(วด)/๒๕๖๔
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