ประกาศโรงเรียนชุม ชนบ้ านบวกครกน้ อย
เลขที่ 1/2560
เรื่ อง ประกวดราคาจ้ าง ก่ อสร้ างอาคารเรียนแบบ 318 ล /55-ข( เขตแผ่ นดินไหว )
ด้ วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้า งก อ่ สร้ า งอาคารเรี ย น
แบบ 318 ล /55-ข( เขตแผ่นดินไหว ) ด้วยวิธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ราคากลางของงานก อ่ สร้ า งในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 24,340,000 บาท (ยี่สิบสี่ ลา้ นสามแสนสี่ หมืน่ บาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่าว
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม ่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แ จ้ง เวีย น
ชื่อแล้ว
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม ่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ ร ่วมกัน กับผู ้ยื่ น ข้อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้า ยื่ น ข้อ เสนอ
ให้แก ่โรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ก ส์ หรื อ ไมเ่ ป็ นผู ้ก ระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ครั้งนี้
4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม ่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อ ความคุ้มกัน ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไมย่ อมขึ้ น ศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเชน่ ว ่านั้น
5. ผูเ้ สนอราคาต้องไม ่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอราคาในสถานะที่ ห้ า มเข้า เสนอราคาและห้ า ม
ทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
6. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลและมีผลงานก ่อสร้างประเภทเดี ย วกัน กับงานที่ ประกวดราคาจ้า ง
ในวงเงิ นไม ่น้อยกว ่า 6,764,400 บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว ่าด้วยระเบี ย บบริ ห ารราชการส่วนท้อ งถิ่ น หน่วยงานอื่ น ซึ่ ง มีก ฎหมายบัญ ญัติใ ห้ มีฐ านะเป็ น
ราชการบริ หารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเชื่อถือ
ผูเ้ สนอราคาที่เสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุ สมบัติดงั นี้

(1) กรณีที่กจิ การร่วมค้าได้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุคคลใหม ่ โดยหลัก การกิจการร่วมค้า จะต้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เ สนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก ่อสร้า ง กิจการร่วมค้า ดัง กล่า วสามารถน าผลงานก อ่ สร้ า ง
ของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานก ่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กจิ การร่วมค้า ไมไ่ ด้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุคคลใหม ่ โดยหลัก การนิ ติบุคคลแ ต่ล ะนิ ติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคณุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ในกรณีที่กจิ การร่วมค้าได้มขี อ้ ตกลงระหว ่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรก าหนดให้ ผู ้เ ข้า ร่วมค้า ราย
ใดรายหนึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลัก ฐานดัง กล่า วมาพร้ อ ม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ ก ส์ กิจการร่วมค้า นั้ น สามารถใช้
ผลงานก ่อสร้างของผูร้ ว่ มค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก ่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทัง้ นี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม "่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้า ที่ จดทะเบี ย น
เป็ นนิ ติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
7. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคูส่ ัญญาต้องไมอ่ ยู ใ่ นฐานะเป็ นผู ้ไ มแ่ สดงบัญ ชี ร ายรั บรายจ่า ย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม ่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้า เป็ นคูส่ ั ญ ญากับหน่วยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได้ดาเนิ น การจัดซื้ อ จัดจ้า ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คูส่ ัญญาต้องรับและจ่ายเงิ นผ่านบัญชีธ นาคาร เว้น แต่ การจ่า ยเงิ น แต่ล ะครั้ ง ซึ่ ง มีมูล ค่า ไมเ่ กิน
สามหมืน่ บาทคูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็ นเงิ นสดก็ได้
กาหนดยื่นข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ จัดจ้า งภาครั ฐ ด้วยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน วั น ที่
26 ธันวาคม 2559 ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ก ส์ โดยดาวน์ โ หลดเอกสารผ่า นทางระบบ
จัดซื้ อ จัดจ้า งภาครั ฐ ด้วยอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ต้ งั แต่วนั ที่ ประกาศจนถึ ง ก อ่ นวัน เสนอราคา ในระหว่ า งวั น ที่
1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ผูส้ นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ที่เ ว็บไซต์ www.โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นบวกครกน้ อ ย.com หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053116812 ในวันและเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มเกี่ย วกับสถานที่ ห รื อ แบบรู ปรายการละเอี ย ด โปรด
สอบถามมายัง โรงเรี ย นชุ มชนบ้า นบวกครกน้ อ ย ผ่า นทางอี เ มล์ bbk1school@chiangmaiarea1.go.th
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยโรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้ อ ยจะชี้ แ จงรายละเอี ย ดดัง กล่า วผ่า นทาง
เว็บไซต์ www.โรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้ อ ย.com และ www.gprocurement.go.th ในวัน ที่ 14 ธั น วาคม
2559

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายดารง มาตี)๋
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อ ย

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสาร
ส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ต้งั แต่วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

