ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยงานประกวดราคาจ้างดังกล่าวจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้ สิ้น 7,994,655.01 บาท
(เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)
หลักประกันซอง วงเงิน 399,735 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
เวลาทาการก่อสร้าง 170 วัน (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบวัน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของ
ทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อ แล้ว หรือไม่ เ ป็นผู้ที่ ได้รับ ผลของการสั่ง ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่ น และ/หรือ ต้ อ งไม่ เ ป็ นผู้มี ผ ลประโยชน์ร่ วมกั น ระหว่างผู้เ สนอราคากั บ ผู้ใ ห้บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
มหาวิทยาลัยฯ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิให้ผเู้ สนอราคารายอื่นเสนอราคาแทนมิได้
7. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
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8. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,998,665 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
ที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและก่อสร้างในประเทศไทย
เป็นผลงานที่มี อายุไม่ เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาคู่ฉบับ พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
ก าหนดดูส ถานที่ ก่ อ สร้ างในวันที่ 21 พศศจิ ก ายน 2557 ระหว่ า งเวลา 10.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และกาหนดรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21 พศศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ก าหนดยื่ นซองข้อ เสนอทางด้ านเทคนิ ค ในวัน ที่ 1 ธั นวาคม 2557 ระหว่ า งเวลา
10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้
เข้าเสนอราคา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557
กาหนดเสนอราคาวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอซื้ อ แบบรู ป รายการพร้ อ มเอกสารประกวดราคาในราคาชุ ด ละ
6,725 บาท (หกพั นเจ็ดร้อ ยยี่สิบ ห้าบาทถ้วน) ได้ที่ ง านพัส ดุ กองคลัง ส านัก งานอธิก ารบดี ชั้น 2
มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ถนนสามเสน เขตดุ สิต กรุง เทพมหานคร ระหว่า งวัน ที่
12 พศศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 19 พศศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2280
1931 ในวันและเวลาราชการ
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เอกสารประกวดราคาที่แนบท้ ายประกาศนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 12 พศศจิกายน พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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