( สํ าเนา )
ประกาศองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เรือง สอบราคาซือนํา ยาพ่นกําจัดแมลงวันและเอ็นไซม์บริสุทธิ)กาํ จัดกลิน เหม็น ย่ อยสลายขยะ
บําบัดนํา เสียและป้ องกันแมลงวัน เพือ ใช้ สําหรับโครงการบริหารจัดการบ่ อกําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูลรวม (ดงสีบู) ตําบลไก่ คาํ อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
-----------------------------------------------

ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ มีความประสงค์จะสอบราคาซือนํายาพ่นกําจัดแมลงวันและเอ็นไซม์
บริ สุทธิ' กาํ จัดกลิ(นเหม็น ย่อยสลายขยะ บําบัดนําเสี ยและป้ องกันแมลงวัน เพื(อใช้สาํ หรับโครงการบริ หารจัดการบ่อกําจัดมูล
ฝอยและสิ( งปฏิกลู รวม (ดงสี บู) ตําบลไก่คาํ อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ จํานวน ๕๑๕ กิโลกรัม
เป็ นเงิน ๑,๘๙๗,๗๗๕.-บาท (หนึ(งล้านแปดแสนเก้าหมื(นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะ
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที(สอบราคาซือดังกล่าว
(๒) ไม่เป็ นผูท้ ี(ถูกระบุชื(อไว้ในบัญชี รายชื(อผูท้ ิงงานของทางราชการ หรื อของหน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ(น และได้แจ้งเวียนชื(อแล้ว
(๓) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ( งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มี
คําสั(งให้สละสิ ทธิ'ความคุม้ กันเช่นว่า นัน
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื(นที(เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อํานาจเจริ ญ ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการ
สอบราคาซื อครังนี
(๕) บุคคลหรื อนิติบุคคลที(จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
(๖) บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที(จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ( งได้ดาํ เนินการจัดซือ จัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที(เว็บไซต์
ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
(๗) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครังซึ( งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื(นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืน( ซองสอบราคาในวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่ างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุ ม
พญานาคริ นทร์ ชัน ๒ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริ ญ และยืน( ซองสอบราคา ระหว่างวันที ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ชัน ๑ อาคารดลเมธา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอํานาจเจริ ญ ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ ระหว่างเวลา
๐๙.๓๐น.- ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ หรื อดูรายละเอียดได้ที(เว็บไซต์อบจ.อจ.www.amnatpao.go.th หรื อ
ที( www.gprocurement.go.th

กําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ ศูนย์ประกวดราคา
จัดซื อ-จัดจ้าง จังหวัดอํานาจเจริ ญ หอประชุมพญานาคริ นทร์ ชัน ๒ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริ ญ ถนนชยางกูร ตําบล
โนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ
ผูส้ นใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาซื อ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที(กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อํานาจเจริ ญ ชัน 1 อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอํานาจเจริ ญ ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ
จังหวัดอํานาจเจริ ญ ระหว่ างวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่ างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวัน
ราชการ หรื อสอบถามได้ที(กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๒-๓๑๔๕
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ขอสงวนสิ ทธิ ที(จะยกเลิกการสอบราคาซื อ โดยไม่จดั ซื อก็ได้ หากยัง
ไม่ได้รับเงินงบประมาณทังรายการ และ/หรื อ บางส่ วน หรื อมีการเปลี(ยนแปลงอื(นใด ทังนี ผูเ้ สนอราคาจะถือเป็ นข้ออ้าง
เรี ยกความเสี ยหายใดๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที( ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายศักดิ'ชยั ตังตระกูลวงศ์)
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารสอบราคาซือ
เลขที อจ ๕๑๐๐๘/ ๖ /๒๕๖๐ ลงวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

..........................................................
การจัดซื อนํายาพ่นกําจัดแมลงวันและเอ็นไซม์บริ สุทธิ'กาํ จัดกลิ(นเหม็นย่อยสลายขยะ บําบัดนําเสี ยและป้ องกัน
แมลงวัน เพื(อใช้สาํ หรับโครงการบริ หารจัดการบ่อกําจัดมูลฝอยและ สิ( งปฏิกลู รวม (ดงสี บู) ตําบลไก่คาํ อําเภอเมือง
อํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ จํานวน ๕๑๕ กิโลกรัม ดังนี
๑.
๒.
๓.
๔.

วงเงินจัดซือ
๑,๘๙๗,๗๗๕ บาท
ราคาขายแบบชุดละ
๕๐๐
บาท
กําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื อขาย
การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง

๓๐

วัน

องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ จะจ่ายเงินค่านํายาพ่นกําจัดแมลงวันและเอ็นไซม์
บริ สุทธิ' กาํ จัดกลิ(นเหม็นย่อยสลายขยะ บําบัดนําเสี ยและป้ องกันแมลงวัน เพื(อใช้สาํ หรับ
๕.
โครงการบริ หารจัดการบ่อกําจัดมูลฝอยและ สิ( งปฏิกลู รวม (ดงสี บู) ตําบลไก่คาํ
อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญเมื(อผูข้ ายส่ งมอบพัสดุ ภายใน ๕ วันทําการ
..................................................................

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารสอบราคาซือ
เลขที อจ ๕๑๐๐๘/ ๖ /๒๕๖๐ ลงวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

การจัดซื อนํายาพ่นกําจัดแมลงวันและเอ็นไซม์บริ สุทธิ'กาํ จัดกลิ(นเหม็นย่อยสลายขยะ บําบัดนําเสี ยและป้ องกัน
แมลงวัน เพื(อใช้สาํ หรับโครงการบริ หารจัดการบ่อกําจัดมูลฝอยและสิ( งปฏิกลู รวม (ดงสี บู) ตําบลไก่คาํ อําเภอเมือง
อํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ จํานวน ๕๑๕ กิโลกรัม โดยมีคุณลักษณะไม่ต(าํ กว่ารายการ ดังนี
๑. ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์กลุ่มเอ็นไซม์ชนิดผงเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีชนิดสู ง (Enzyme Technology and Fermentation)
ที(มีความสามารถสู งในการย่อยสลายวัตถุอินทรี ยไ์ ด้ทุกชนิดหรื อย่อยสลายไขมันในบ่อฝังกลบที(ได้มาตรฐานตามหลัก
สุ ขาภิบาลหรื อย่อยสลายวัสดุอินทรี ยร์ ะบบการผลิตสารปรับปรุ งดินจากขยะ สามารถกําจัดกลิ(นเหม็น ย่อยสลายเศษซาก
อินทรี ยวัตถุ บําบัดนําเน่าเสี ย และสามารถป้ องกันแมลงวันในคราวเดียวกัน
๒. เอ็นไซม์ตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพทํางานได้ดีทุกสภาวะแวดล้อม เช่น ร้อนจัด เย็นจัด และทนทานต่อสภาวะกรดและ
ด่างได้เป็ นอย่างดี
๓. เอ็นไซม์มีประสิ ทธิ ภาพกําจัดกลิ(นเหม็นได้อย่างรวดเร็ ว ทํางานได้ท งั ในพืนที(บกและใน นําเน่าเสี ย
๔. ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์มีความจําเพาะเจาะจงที(สามารถย่อยสลายเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสลิกนิน ในบ่อฝังกลบขยะ
เช่น กิ(งไม้ ใบไม้ ขยะที(เป็ นวัสดุธรรมชาติ
๕. เอ็นไซม์สามารถย่อยเศษอาหารต่างๆ ประเภทโปรตีน แป้ ง คราบไขมัน และพลาสติกชีวภาพ
๖. ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์มีหนังสื อรับรองคุณภาพเป็ นทางการจากหน่วยงานราชการ หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อ
องค์กรที(ราชการรับรองในประเทศ
๗. ปลอดภัยจากจุลินทรี ยท์ ี(เป็ นสาเหตุโรคมนุษย์ สัตว์และพืช
๘. ผลิตภัณฑ์ตอ้ งบรรจุในซองฟลอยด์ (aluminium foil) หรื อกระปุกอย่างมิดชิด ผนึก (seal) จนสนิท ไม่มีรอยรั(ว
อากาศถ่ายเทไม่ได้ ป้ องกันนําและความชืนได้เป็ นอย่างดี พร้อมแจ้งวันผลิตและวันหมดอายุ
๙. แสดงฉลากบอกคุณสมบัติ วิธีการใช้งานการเก็บรักษาอย่างละเอียด
…………………………………………………..
สําเนาถูกต้อง
(นาง ดวงอุมา โพธิ วฒั น์)
ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศขึนเว็บไซต์วนั ที( ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดย นาง ดวงอุมา โพธิ วฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เอกสารสอบราคา เลขที( อจ 51008/6/2560

