ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน 2 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1 รายการ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
เรียน 2 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น 11,960,978 บาท (สิบเอ็ด
ล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ ของ
กรมบัญชีกลาง
๒.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,001,875 บาท (สามล้านหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิด
เป็นร้ อยละ 25 ของวงเงิน งบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับหน่ว ยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.11 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องลงทะเบี ยนในระบบจัดซื้ อจั ดจ้า งภาครั ฐ ด้ว ยอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.14 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอซึ่ งได้ รับคั ดเลื อกเป็นคู่ สั ญญาต้อ งรับ และจ่ายเงิน ผ่ านบัญชี ธ นาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ นสามหมื่ น บาทคู่สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุมงาน ไม่ต่ากว่า ภาคีวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๑ คน ที่มีความชานาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งหนังสือรับรองวิศวกร
ที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้าง และใบรับรองการเป็นวิศวกรประจาของนิติบุคคลที่ลง
นามรับรองโดยผู้มีอานาจของนิติบุคคลนั้นๆ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................น. ถึง..............น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://procurement.rmutp.ac.th/ หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2665-3777 ต่อ 6946 ในวันและ
เวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน
โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านทางอีเมล dusadee.p@rmutp.ac.th
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่........................................... โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รา ช ม งค ลพ ระ นค ร จะ ชี้ แ จง รา ยล ะเ อี ย ดดั งก ล่ า ว ผ่ าน ทา งเ ว็ บ ไซ ต์ www.rmutp.ac.th แ ล ะ
www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................

ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง ............................................

