ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
เรื่ อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างโรงอาหารหอประชุ ม แบบ ๑๐๑ ล.๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุ งชั้ นบนเป็ นโรงพลศึกษา
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…………………………………………..
โรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม
แบบ ๑๐๑ ล.๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุ งชั้นบนเป็ นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๑๒,๕๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(สิ บสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิง้ งานเป็ นหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่โรงเรี ยนทุ่งทราย
วิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ นื่
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๑๐. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อ

หน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยาเชื่อถือ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่เสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ กิจการร่ วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้า" ส่ วน
คุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่ วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิ ติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่ วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้
มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักรายเดียว
เป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิ ติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
๑๑. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๓. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ต้ งั แต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tsw.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๗๓๓๘๔๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

( นายไพชยนต์ ศรี มว่ ง )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา

