ประกาศโรงเรียนบ้านตะโก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนบ้านตะโก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/
๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชัน้ ๔ ห้องเรียน ใต้ถนุ โล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็ นเงินทัง้ สิน้ ๔,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลา้ นเจ็ด
แสนสี่พันบาทถ้วน)
ผูย้ ื่นข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วั คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิง้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนบ้าน
ตะโก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ื่น
ข้อเสนอได้มีคาํ สั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๒,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสีพ่ นั บาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับ

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีโ่ รงเรียนบ้านตะโกเชื่อถือ
ผูย้ ื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้ สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทัง้ นี ้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=
๑๐๒๗๗๔๐๑๐๐ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๒๙๘๑๙๙๑๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง โรงเรียนบ้านตะโก ผ่านทางอีเมล์ sancha1902@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยโรงเรียนบ้านตะโกจะชีแ้ จงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740100 และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุภทั รา เกียววานิชย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงั้ แต่วนั ทีข่ อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

