ประกาศโรงเรียนบ้ านโนนค้อ
เรื อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุ ง๒ชัน๗ห้องเรียน ด้ วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรี ยนบ้านโนนค้อ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยน สปช.๑๐๕/๒๙
ปรับปรุ ง๒ชัน๗ห้องเรี ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างใน
การประกวดราคาครังนีเป็ นเงินทังสิน ๔,๖๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล้านหกแสนห้าหมืนหกพันบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นข้
ื อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่โรงเรี ยนบ้านโนนค้อ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๔. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา
ได้มีคาํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๕. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกประเมินสิทธิผเู ้ สนอราคาในสถานะทีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทําสัญญา
ตามที กวพ. กําหนด
๖. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของโรงเรี ยนบ้านโนนค้อ
๗. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างในวงเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๖,๒๔๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีโรงเรี ยนบ้านโนนค้อเชือถือ

ผูเ้ สนอราคาทีเสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(๑) กรณี ทีกิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่ วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่ วมค้า" ส่วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่ วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้าง
ของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ทีกิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลทีเข้าร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ในกรณี ทีกิจการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้าราย
ใดรายหนึงเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้านันสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผูร้ ่ วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี "กิจการร่ วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้าทีจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึงมีหน้าทีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์)
๘. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๙. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๑๐. คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

กําหนดยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.nonkhor.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๘๑๔๐๔๓ ในวันและเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับสถานทีหรื อแบบรู ปรายการละเอียด โปรด
สอบถามมายัง โรงเรี ยนบ้านโนนค้อ ผ่านทางอีเมล์ ridsun0610@obecmail.obec.go.th ภายในวันที ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยโรงเรี ยนบ้านโนนค้อจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.nonkhor.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทองสุข หวานอารมณ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านโนนค้อ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสาร
ส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ทีซือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

