( สําเนา )
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างปรั บปรุ งห้ องประชุม สุนทร สุนันท์ ชัย กลุ่มส่ งเสริมปฏิบตั กิ าร สํานักงาน
กศน. ชัน ๔ แขวงดุสติ เขตดุสติ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ๑ แห่ ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างปรับปรุงห้ องประชุม
สุนทร สุนนั ท์ชยั กลุม่ ส่งเสริ มปฏิบตั กิ าร สํานักงาน กศน. ชัน ๔ แขวงดุสติ เขตดุสติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑
แห่ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครังนีเป็ น
เงินทังสิน ๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้ านสีพันบาทถ้ วน)
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่สาํ นักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืน
ข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ย้ อนหลังนับถึงวันที
ยืนเอกสารเสนอราคาด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ
หรื อหน่วยงานเอกชนทีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเชือถือ
๑๑. ผู้ยืนข้ อเสนอ...

-๒๑๑. ผู้ยืนข้ อเสนอทียืนข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
กรณีทีข้ อตกลงฯ กําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้เข้ าร่วมค้ าหลัก ข้ อตกลงฯ จะต้ องมี
การกําหนดสัดส่วนหน้ าที และความรับผิดชอบในปริ มาณงาน สิงของ หรื อมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้ าร่วมค้ าหลัก
มากกว่าผู้เข้ าร่วมค้ ารายอืนทุกราย
กรณีทีข้ อตกลงฯ กําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้เข้ าร่วมค้ าหลัก กิจการร่วมค้ านัน
ต้ องใช้ ผลงานของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้ าทียืนข้ อเสนอ
สําหรับข้ อตกลงฯ ทีไม่ได้ กําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดเป็ นผู้เข้ าร่วมค้ าหลัก ผู้เข้ าร่วมค้ าทุกราย
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ www.nfe.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๖๔, ๐ ๒๒๘๒ ๐๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วรัท พฤกษาทวีกลุ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ทีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
อรอัญญาญ์ ธีรกรณ์พฒ
ั น์
(นางอรอัญญาญ์ ธีรกรณ์พฒ
ั น์)
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

ประกาศขึนเว็บวันที ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
โดย นางอรอัญญาญ์ ธีรกรณ์พฒ
ั น์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๓/๒๕๖๔

