ประกาศโรงเรียนห้ องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างก่ อสร้ างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชัน้ บน
เป็ นโรงพละศึกษา) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรี ยนห้ องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
ก่อสร้ างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั ้นบนเป็ นโรงพละศึกษา) ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๑๓,๘๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นแปดพันบาทถ้ วน)
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราวเนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ น
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้
ด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่
โรงเรี ยนห้ องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ น
ผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้
นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคําสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั ้น
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๒๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) และ
เป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนห้ องสอนศึกษา
ในพระอุปถัมภ์ฯเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงาน
ก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ า
รายใดรายหนึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
ร่วมค้ านั ้นสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วม
ค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตั ้งแต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.hongson.ac.th,
www.gprocurement.go.th, www.secondary๓๔.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๑๒๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง โรงเรี ยนห้ องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ผ่านทาง
อีเมล์ hongson@hongson.ac.th หรื อช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๖๑ โดยโรงเรี ยนห้ องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.hongson.ac.th, www.gprocurement.go.th, www.secondary34.go.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนห้ องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และ
เอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

