( สําเนา )
ประกาศจังหวัดกําแพงเพชร
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างบ้ านพัก (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ ) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดกําแพงเพชร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้ างบ้ านพัก (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ ) ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น
๒,๓๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้ านสามแสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหกร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒. ไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ และได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว
๓. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่จงั หวัด
กําแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๔. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้ มีคําสัง่ ให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๕. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ประเมินสิทธิผ้ เู สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้ าเสนอราคาและห้ ามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. เป็ นผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื ้องต้ นในการจ้ างของจังหวัดกําแพงเพชร
๗. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิตบิ คุ คลและมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ
หารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดกําแพงเพชรเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่ วม
ค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักการนิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่
เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมค้ ารายใดรายหนึง่ เป็ น

ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้ร่วมค้ า
หลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลต่อหน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้ าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
๘. บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ
๙. บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ได้ ดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
๑๐. คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๗๑๑๔๗๐ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรื อแบบรู ปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดกําแพงเพชร ผ่านทางอีเมล์ s48380@metnet.tmd.go.th ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย
จังหวัดกําแพงเพชรจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กุลดา พันธ์เตี ้ย
(นางกุลดา พันธ์เตี ้ย)
รองผู้วา่ ราชการจังหวัด ปฏิบตั ริ าชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
เชิดชัย วารสิทธิ์
(นายเชิดชัย วารสิทธิ์)
ผู้อํานวยการสถานีอตุ นุ ิยมวิทยากําแพงเพชร
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
โดย นายเชิดชัย วารสิทธิ์ ผู้อํานวยการสถานีอตุ นุ ิยมวิทยากําแพงเพชร
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๐๑/๒๕๕๙

