( สำเนำ )
ประกำศจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ ำงก่ อสร้ ำงบ้ ำนพักข้ ำรำชกำรระดับชำนำญกำรและชำนำญกำรพิเศษ(ระดับ ๗-๘)
หรือเทียบเท่ ำตอกเสำเข็ม ที่สถำนีอุตุนิยมวิทยำกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง ด้ วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดกำแพงเพชร มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ ำงก่อสร้ ำงบ้ ำนพักข้ ำรำชกำรระดับชำนำญกำร
และชำนำญกำรพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรื อเทียบเท่ำตอกเสำเข็ม ที่สถำนีอตุ นุ ิยมวิทยำกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง
ด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนก่อสร้ ำงในกำรประกวดรำคำครัง้ นี ้เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึง่ ล้ ำนห้ ำแสนเจ็ดหมื่นเก้ ำพันบำทถ้ วน)
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้ อเสนอหรื อทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ ชวั่ ครำว
เนื่องจำกเป็ นผู้ที่ไม่ผำ่ นเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรี วำ่ กำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ ้งงำนและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงำนเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั กำร กรรมกำรผู้จดั กำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอำชีพรับจ้ ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ ำยื่นข้ อเสนอให้ แก่จงั หวัด
กำแพงเพชร ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็ นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อควำมคุ้มกัน ซึง่ อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศำลไทย เว้ นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคำสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงำนก่อสร้ ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ ำงก่อสร้ ำงในวงเงินไม่
น้ อยกว่ำ ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ และเป็ นผลงำนที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรื อ
หน่วยงำนเอกชนที่จงั หวัดกำแพงเพชรเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ ำ" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ ำได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจกำรร่วมค้ ำจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้ เสนอรำคำในนำม "กิจกำรร่วมค้ ำ" ส่วน
คุณสมบัตดิ ้ ำนผลงำนก่อสร้ ำง กิจกำรร่วมค้ ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ ำงของผู้เข้ ำร่วมค้ ำมำใช้ แสดงเป็ น
ผลงำนก่อสร้ ำงของกิจกำรร่วมค้ ำที่เข้ ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ ำไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ ำร่วมค้ ำ
ทุกรำยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้ นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ ำ
ได้ มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ ำร่วมค้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกำหนดให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมค้ ำรำยใดรำยหนึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกำรเข้ ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัช และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้ อมกำรยื่นข้ อเสนอประกวดรำคำทำง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ ำนันสำมำรถใช้
้
ผลงำนก่อสร้ ำงของผู้เข้ ำร่วมค้ ำหลักรำย
เดียวเป็ นผลงำนก่อสร้ ำงของกิจกำรร่วมค้ ำที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจกำรร่วมค้ ำที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ ำที่จดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญำต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรื อแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญำต้ องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้ นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคูส่ ญ
ั ญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔
ธันวำคม ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.cmmet.tmd.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๕๕๗๑๑๔๗๐ ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้ องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดและขอบเขตของงำน โปรดสอบถำม

มำยัง จังหวัดกำแพงเพชร ผ่ำนทำงอีเมล์ s48380@metnet.tmd.go.th หรื อช่องทำงตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
ภำยในวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ โดยจังหวัดกำแพงเพชรจะชี ้แจงรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์
www.cmmet.tmd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
เชิดชัย วำรสิทธิ์
(นำยเชิดชัย วำรสิทธิ์)
ผู้อำนวยกำรสถำนีอตุ นุ ิยมวิทยำกำแพงเพชร ปฏิบตั ริ ำชกำร
แทนผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรี ยมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ
สำเนำถูกต้ อง
นพดล หนึง่ น ้ำใจ
(นำยนพดล หนึง่ น ้ำใจ)
หัวหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่
ประกำศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
โดย นำยนพดล หนึง่ น ้ำใจ หัวหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ๐๑/๒๕๖๐

